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”Irland den gröna ön med den vilda kusten i väster” – Återblick vid Föreningen
Nordens årsmöte
Föreningen Nordens årsmöte den 25 januari 2017 inleddes, med en återblick på sommarresan
som 2016 gick till Irland, genom att Sven Helén, Mölnlycke – en av deltagaran i resan till
Irland – rekapitulerade resan i bilder dag för dag. Vi åhörare fick återuppleva den underbara
resan till Irland.
Antalet deltagare var uppdelat på två resor dels den 7-14 augusti med 35 deltagare och dels
den 14 -21 aug med 37 deltagare.
Att beskriva ett besök på Irland i några korta rader låter sig knappast göras men här är några
korta tillbakablickar. Först Dublin med Hal´f penny bridge och Temple Bar med en öl. Vidare
till ”Dublina”, vikingamuséet för att se allt efter de nordiska vikingarna, som styrde Irland
från 800-talet fram till 1100-talet. På västkusten finns en liten stad som heter Galway där bl. a.
Oscar Wilde är staty och vi fotograferades naturligtvis tillsammans med honom. Vidare till
Cliffs of Moher, de branta klipporna i väster, som reser sig två hundra meter över den mäktiga
Atlanten. En halvö i väster, som heter Rings of Kerry, med sina mycket smala vägar tog det
en dag att åka runt. I Waterford besökte vi den välkända kristalltillverkningen. Resan
avslutades med ett måste, ett besök på Guiness öltillverkning i Dublin.
Deltagarna hade förberett sig väl genom att Föreningen Norden har haft 8 studiecirklar om
Irland med 90 deltagare.
Hedersgäst
Hedersgäst vid årsmötet var Ingrid Andersson, som varit medlem i Föreningen Norden i mer
än 25 år, som blev dekorerad med 25-årsnålen och ett stort fång med tulpaner.

Ingrid Andersson dekoreras med 25-årsnålen
av Ordförande Erling Alriksson

Styrelse 2017
Föreningen Norden i Mölndal/Härryda valde också en styrelse för år 2017 med
Ordförande Erling Alriksson, v ordförande Ing-Marie Samuelsson och ledamöter
Staffan Bjerrhede, Walter Albrektson, Margareta Eklund Jimar, Alice Halfvordsson,
Bengt Hedberg, Birgitta Friberg, Ralf Lorentzon, Agneta Olsson, Lena Hallerstig, nyval,
Robert Lindström och Gun-Britt Schöneman, nyval.
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