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Ändra bakgrund

    Skånes Skogskarlars Vinterting I                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Jag har precis kommit hem från Skånes Skogskarlars Vinterting som var i går
  Vi var ute i skogen tills elden började falna
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    Skånes Skogskarlars Vinterting II                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Vi hade då redan varit med om en parentation för våra under året bortgångna kamrater

Ändra bakgrund

    Skånes Skogskarlars Vinterting III                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  - och varit med vid bålet i en vacker skogsglänta när de nya "ungkarlarna" upptogs i vår krets
  En stilla vacker stjärnklar kväll med en liten månskära som visade sig mellan träden (överst till vänster)
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    Skånes Skogskarlars Vinterting IV                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Redan på morgonen var det orientering i Bäckaskogs Slottspark (Bilden visar kontroll 2 på bana C, kartan och mitt pris)
  Jag brukar aldrig vinna något pris i orientering - men i dag var det ett utlottningspris
  Boken "Skånska slott och borgar" - och av alla under jag vann den!!!
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    Skånes Skogskarlars Vinterting V                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Förutom tinget och alla diskussitioner om varjehanda ting så blev vi också underhållana av Skogskarlen och tillika
  VD för Backaskogs slott AB, Anders Hervius som berättade historia och skrönor från Bäckaskog
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    Skånes Skogskarlars Vinterting VI                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Maten som vi fick här på Bäckaskogs slott var superb - en soppa som var himmelsk och till kvällen en köttgryta
  Den kan omöjlit vara tillagad inne i munkköket
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    Skånes Skogskarlars Vinterting VII                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Att efter denna händelserika och ansträngande dag få ett eget rum i ett av skottets annex kan inte nog prisas
  Innen jag åkte hem i dag intogs en riklig frukost inne på slottet
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    På väg hem igen (Hönshyttefjorden)                                                                                         Copyright © FOTO Eric Elgebrant 2008

  Valde småvägar längs Skåne- Blekinge Smålandsgränsen hem till Ängelholm
  Här i Ängelholm sken solen - en fin avslutning och början på vecko-månadsskiftet

  Dagens Citat:

  " Maten är ett viktigt element i en balanserad diet."
  

  - Fran Lebowitz -

Det vore roligt om du hörde av dig!
Ditt namn

Din e-postadress

Dina kommentarer



Nollställ  Skicka

TACK FÖR DITT BESÖK OCH VÄLKOMMEN TILLBAKS!


