
Ordförande Jan öppnade mötet med att presentera 4 stycken som fyllt 80 år. Gunnar 
Karlsson, Stern Henning, Lars-Erik Einarsson och Berit Johansson. Alla utom Berit var 
närvarande. 



Gunnar Karlsson gratuleras med blommor och hurrarop. Samma behandling fick de båda 
andra jubilarerna. 



Här Stern Henning. 



Lars-Erik Einarsson tackar för sina blommor. 



Oscar Westman berättade mycket utförligt och spännande om sina upplevelser i Antarktis. 

Efter sång och hurrarop fortsatte Jan att presentera mötets huvudattraktion, 
Oscar Westman som berättade om sina strapatser från Antarktis till Mårdstorp. 





Ett gäng trollbundna lyssnare. 



Det fanns flera som knappt trodde sina öron. 



Oscar berättade att en skada stor som en knytnäve kunde släppa in så mycket vatten. 
Babord sida av båten var förstärkt för att tåla att gå i is, styrbordssidan var tänkt att 
renoveras nästa år. 



Slagsidan ökade så kaptenen beordrade passagerare och besättning att överge fartyget. 
I bakgrunden syns ett av räddningsfartygen, som kom till undsättning. 



Räddningen har anlänt och passagerarna började föras i säkerhet. 



Nu kan de flesta pusta ut och vila sig. 



Efter kaffet presenterades inflyttningspresenten. Oscar och Lina hyrde ett litet torp, där de 
började sin bana som bönder. Nu är verksamheten utökad till köttproduktion. 





Lite reklam som tack för föreläsningen.

I dag driver Lina och Oscar Westman gården Mårdstorp där de föder upp svenska lantraser 
enligt devisen "etiskt, ekologiskt, kulinariskt" och levererar till några av Sveriges främsta 
restauranger. I den här boken beskriver de köttets väg till din tallrik och konsten att göra 
riktigt bra kött. Här finns också ett 70-tal av köttböndernas favoritrecept på nöt, gris, höns, 
får och get. (Kopiering fungerar inte i alla lägen. Hupp)



Oscar tackas med blommor och applåder för ett fint föredrag. 

Mötets lottvinnare: 





Olle tackar för 2015-års studievilja och berättade om vårens ny studier, såsom studieresa 
till Boxholms bruksmuseum och Läs och Res.  



Margareta berättade att Kerstin ska få info om nya äldreboendet i mars. 



Inger Hill önskar få in redovisning från väntjänsten senast 15 februari. 

Våra nya reseledare Ulla Göransson (till höger om Jan) och Lars Axehill.



Ett STORT tack till roteombuden som skötte serveringen, i vanlig ordning med bravur. 

Lite nostalgi. Som på spåret. "Vem där" 

Välkomna 12 februari, då är det årsmöte. 




