
Visst finns det mesta redan med här, så fint beskrivet!? Vad återstår för mig?

Jag har mina bilder att bifoga, förstås. Jag tog ju många… 


Några av dem vill jag kommentera, främst de med medresenärer som ska presenteras, 
och dem lägger jag här nedan.

Många andra bilder talar för sig själva, och sådana lägger jag i Bildgalleriet! 
Ytterligare några hamnar nog sedan på vår förenings egen sida på Facebook, 

SPF Seniorerna Arvika! 


Här har vi vår välbekante och trygga chaufför, Thomas, från Wikmans buss! Bilderna är 
från första fikapaus, efter att vi passerat Töcksfors, gränsen och Örje. 





Två av damerna ser vi också här: Barbro Nilsson till vänster, och Cecilia Lundewall 
bredvid!




Efter en första, kort färjetur över Oslofjorden mellan Moss och Horten (Norges mest 
trafikerade färjelinje), och sedan ytterligare några mil landsväg, så kom vi fram till 
Sandefjord. Där hade vi gott om tid att strosa runt i hamnen, i väntan på färjan.


Jag passade bland annat på att bekanta mig med två 
nya medlemmar i vår förening! Det var Bertil Ottosson 
och Ulla-britt Dagom, bosatta i Grimstad, Högboda! 

Så trevligt, ni är så välkomna till oss!





Två andra satt på bänken intill, de hamnade på bild här: Gunvor och Sölve Hermansson 
känns igen!


Det v<ar en liten fin hamn! 







Fler bilder från Sandefjord finns sedan att beskåda i Bildgalleriet! Färjan lade till, vi 
gick ombord, och kollade in utsikten över hamnen från soldäck, tills det var dags att 
besöka restaurangen! Så god mat!! Och mycket skaldjur, - särskilt krabbklorna var 
eftertraktade!!










På bilden här ser vi en glad och nöjd Helga Steinbüchl!




Efter lunch var det tid för shopping, mer eller mindre, och så för soldäcket förstås!!


Skagerak, så blå, blank och slät!




Vi var många som njöt i solen! Här till vänster vår reseledare, Ulla Johansson, som kisar 
ut mot de första svenska skären! Till höger har vi Doris Ekberg!








Strömstad, nästa! En så härlig sommarstad! 


Många fler bilder från resan i sin helhet, och 
från Strömstad!, finner du i Bildgalleriet!


Nu avslutar jag reportaget med några bilder 
från den sista etappen hem, och det vackra 
raststället Edslan, i Dalsland! 











Och vägarbete på Skafsåsbron gav väntetid, nog för att få med lite fin solnedgång över 
Glafsfjorden också! 




    Vid kamera och dator, som vanligt.


      Annelise 


