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”Island har fått en plats i våra hjärtan” – Återblick vid Föreningen
Nordens årsmöte den 19 januari 2016
Föreningen Nordens årsmöte inleddes som vanligt med en återblick på sommarresan,
som 2015 gick till Island. Två av deltagarna, Inga-Lill och Kenth Berntsson, hade
sammanställt ett bildspel på över tre hundra bilder, som beskrev Islandsresan den 2–9 augusti.
Antalet deltagare i den resan var 32.
Den 17–24 augusti reste 15 personer Island runt. Referat från den resan lämnades av IngMarie Samuelsson. Det var sammanlagt 47 personer, som reste till Island.
Att beskriva ett besök på Island i några korta rader låter sig knappast göras. Dock några
fragment: Den unika naturen som huvudsakligen består av stelnad magma, de varma källorna,
de ständigt aktiva vulkanerna, vattenfallen, för att bara nämna några intryck. Island är också
ett mycket modernt land med nutida arkitektur och exklusiva byggnadsverk som t.ex. den
mäktiga och imponerande Hallgrimskyrkan och det nya operahuset Harpa, som är en alldeles
unik byggnad i glas. Den kan inte beskrivas utan måste ses. Om man skall redovisa några
intryck kan man inte undgå att nämna den Blå lagunen, där vi badade i 36-gradigt svavelhaltigt vatten.
Studiecirklar

Deltagarna hade förberett sig väl genom att Föreningen Norden haft 8 studiecirklar om Island
med 94 deltagare. Studiecirklarna startade i september 2014 och höll på fram till april 2015.
Hedersgäst

En särskild hedersgäst vid årsmötet var
Gösta Tholinsson, som varit medlem i
Föreningen Norden i 25 år och därför blev
dekorerad med 25-årsnålen samt ett stort
fång med tulpaner.

Gösta Tholinsson dekoreras med 25-årsnålen
av ordförande Erling Alriksson.
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