
Vi var ett 35-tal Tranås-Seniorer som var på adventsresa till Askeryds kyrka, där vi fick 
avnjuta adventsgudstjänst med fina framträdanden av barnkörer  och vuxenkörer. Efter 
kyrkobesöket fortsatte vi till Eksjö för att inta en superb lunch på Vaxblekaregården. 
Förrätten bestod av gubbröra och skagenröra på mörkt bröd tillsammans med en klick 
löjrom. Varmrätt var Vaxblekaregårdens egen slottsstek med lingon, gräddsås och gelé. 
Till dessert var det pepparkaks-pannacotta och kaffe.  
Mätta och belåtna fortsatte vi till Ljusboden Hult, där vi kunde handla diverse 
hemslöjdade saker och blev bjudna på eftermiddagskaffe. 

Askeryds kyrka, första delen uppförd på 1200-talet.  Klockstapel från 1600-talet. 



Bilder inifrån kyrkan. 



Församlingen sjöng vackert med i psalmerna. 
Kanske inte lika vackert som dessa. 





Det fanns yngre stjärnor också, nästan lika duktiga. 



Det går att vinna på charmen också, eller......? 

Prästen gav en fin predikan från den mycket vackert utsmyckade predikstolen. 
På tal om utsmyckning, titta också på dessa bilder. 



Vackra takmålningar, Askeryds kyrka är den enda i Sverige som har Lucia som helgon. 

En viss skillnad, eller hur? Den äldre till vänster byggdes av Wistenius 1760. 

Efter välsignelse gick vi ut i snålblåsten för vidare färd mot Vaxblekaregården i Eksjö. 



Nu är vi framme vid vårt lunchställe. 



Restaurangchefen informerar oss om Vaxblekargårdens historia. Först ut var en kvinna 
som var mycket skicklig att tillverka mässhakar. Senare kom diverse hantverkare 
in i bilden, som tvätteri, bageri och vaxblekning. Nu drivs det som restaurang och hotell. 



Det här gänget ser ut att trivas. 

Det var flera som var nöjda. 



Vi fick handla i omgångar, ena halvan fikade medan de andra handlade. 

Vi tror inte att det fattas något i den här butiken. 



På resan hem tackades reseledarna och chauffören av Lisbeth och som vanligt
 med applåder av oss. Vi ses 12/12 kl 13.00 på Lugnalandet i Sommen för jullunch. 
Välkomna! 
Klicka för film

http://youtu.be/TLSKAloR9X0

