FULLT HUS VID GÄSTABUD MED TEMA IRLAND
Årets Nordiska Gästabud gick av stapeln torsdagen den 10 mars i Stensjökyrkans samlingssal,
som var fullsatt.
Årets tema var Irland. Under vintern har 9 studiecirklar med sammanlagt 94 deltagare studerat
just Irland och många av cirkeldeltagarna var också med på gästabudet. En stor grupp av
cirkeldeltagarna kommer också att i augusti månad resa till Irland. Anledningen till att
Föreningen Norden valt just Irland som resmål, är att nordiska vikingar regerade på Irland
från 800-talet fram till 1100-talet. Där finns därför många nordiska avtryck, som t ex nordiska
namn på orter och samhällen.
Programmet för kvällen inleddes med att kyrkomusiker Birgitta Landgren, spelade ett
antal irländska musikstycken, som är typiska för den irländska musiken med en klar melodi
och är därför lättillgängliga.

Kyrkomusiker Birgitta Landgren, en stöttepelare vid Föreningen Nordens årliga gästabud. I år gladde hon oss
med irländsk musik.

Därefter intogs en irländsk supé som hade komponerats av Alice Halfvordsson och levererats
av restaurang Mejram. Denna måltid innehöll typiska irländska rätter som irländskt
bikarbonatbröd, irländska scones, musslor i Irish Cider, fisk och pommes frites, Creamy
Colcannon Mash, irländsk gryta, bacon och kål, boxty och grillat lamm. Måltiden avslutades
med irländsk äppelpaj och kaffe.

Kvällens gäst var Johnny Ahlborg, bildkonstnär, tecknare och illustratör bosatt i Mölndal,
som bl. a. gett ut en reseskildring i form av en bok om Irland. Johnny har besökt Irland ett
antal gånger och har därför god kunskap om ön. Hans tema var ”Irland i mitt sinne” där han gav sin
bild av Irland. Ett anförande som togs emot med stort intresse av oss alla, som vill veta mer om Irland.

Kvällen avslutades med att deltagarna hade fått var sin tipsrad om Irland utlagd vid respektive
tallrik. Raden var komponerad av Ing-Marie Samuelsson och Agneta Olsson, som också ledde
rättningen av tipsraden. Det fanns någon som hade alla 12 rätt och flera, som hade 11 rätt,
vilket visar att Irlands-cirklarna fungerar som kunskapsskapare.
Det Nordisk gästabudet 2016 gav oss alla en glimt av irländsk kultur av irländsk mat och
irländskt samhällsliv.
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