Besök hos Hamboringen i Karlskrona
11-13 oktober 2002

Här är vi uppställda på Karlskrona varvet, äldre delen.

En av Gillets tidigare ordförande (1983) Ove Tollerz hade
flyttat till Karlskrona, där han började dansa med
Hamboringen, som är en stor och mycket livaktig förening.
När Ove inbjöds till vårt 25-årsjubileum (2001) föddes tanken
att vi skulle besöka varandra och dansa tillsammans. Året
efter blev vår resa av för 29 medlemmar, med hyrd turistbuss
från Spånga station fredagen den 11 oktober. På vägen ner
berättade Björn Kjellander om kungliga slott och herresäten
som vi passerade. Vi fick också lära oss att kraftuttrycket ”tvi
vale” syftar på en illa omtyckt, utländsk fogde på Stegeborgs
slott under 1400-talet. ”Vale” betydde på utlänning.

Marinmuseet

Lördagens program inleddes redan 09.30 med en guidad
rundtur genom stan i vår buss. Den slutade vid Gamla Varvet
med Repslagarbanan som är ett av Unescos världsarv.
Efter en läcker lunch på Villa Oscar delade vi upp oss i flera
grupper och besökte olika platser som intresserade oss t ex
Hemslöjden, muséet och ABB:s fabrik för starkströmskabel.

Kvällen började redan kl 17 i Hamboringens fina
föreningslokal. Först hade vi ett livligt dansutbyte och
tränade flitigt på varandras turer och steg. Därefter var det
gemensam middag, där våra värdar hade dukat upp
hemlagade läckerheter i överflöd. Efter kaffe och tårta
fortsatte den dansen till midnatt.

I väntan på instruktion, var det inte Line.dance vi
provade på.

Vi ”laddar” om för mat

På söndagens morgon samlades vi för avresa redan kl 10.
Hamboringen skulle ha en dansuppvisning en timme
senare och vi hade en lång bussresa framför oss. På
hemvägen gjorde vi ett längre stopp i Oskarhamn, där vi
besökte Döderhultarens museum och SKB:s anläggning
för slutför-varing av kärnavfall 450 meter under jord.

Döderhultarn
Dansande par
Mycket intressant att se
på museet.

Deltagare i resan: Iréne & Ove Jansson, Siw & Erling
Magnusson, Marianne & Björn Kjellander, AnnaGreta & Kalle Dahl, Kristina Peterson, Gerd Schultz
& Ove Bergkvist, Margareta & Lars Klintholm,
Birgitta Weiss & Bertil Andersson, Ingegerd & Hans
Karlsson, Birgitta & Torsten Höglund, Eina &
Kenneth Olofsson, Eva Askberger, Siv Vidén, Rune
Forsberg, Angela & Erik Enfors, Inger & Henry
Svensson, Rigmor Westerdal.
Siw och Erling Magnusson

