
 
 
 
Hemlig resa med SPF Seniorerna Tranemo 
 
 
Den 15 maj var det dags för årets hemliga resa. Som vanligt var intresset stort bland 
medlemmarna och ett 125-tal resenärer fyllde två stora bussar och en minibuss. 
 

              
                        Ateljé, butik och café                                                                                                             Vackra betesmarker 

 
Vädret var strålande och resenärerna kunde njuta av allt vackert i vår natur under färden till det 
första stoppet, som var Öströö fårfarm i Halland. Här var det dags för förmiddagskaffe i gårdens 
vackra trädgårdscafé. Därefter fick vi följa med på en guidad safari över Öströös vackra vidder och 
bokskogar, där vi kunde beskåda ca 500 tackor och 900 spralliga lamm. Vi fick också en 
uppvisning i hur en av vallhundarna skickligt vallade den stora fårskocken. På gården föder man 
också upp ett mindre antal långhåriga Highland Cattle kor, vars lurviga kalvar nyfiket iakttog oss. 
Som avslutning blev det ett besök i gårdsbutiken, som bestod av både en hantverksateljé och en 
delikatessbutik. 
Ctrl-klicka på länken för mer info: https://www.ostroofarfarm.com/ 
 

 
Motell Björkäng 

 
Magarna började så småningom att knorra och nu ställdes kosan till Motell Björkäng för dagens 
lunch.  
 

                  
                        Lena Petersson Butik & Ateljé                          Konstutställning                                     Vacker innegård 

 
Mätta och belåtna fortsatte färden till Lena Peterssons Butik & Ateljé strax utanför Björkäng. Lena 
är både konstnär, illustratör, designer och sångerska. Hon medverkar sedan många år i 
Falkenbergsrevyn och hon sjöng några låtar för oss. I sina alster använder hon sig i huvudsak av 
julmotiv men även katter finns med. Motiven återfinns i produkter såsom brickor, bordstabletter, 
servetter, böcker, kort mm. Efter visningen kunde vi ta en tur i ateljén och även shoppa. 
Ctrl-klicka på länken för mer info: http://www.lenapetersson.se/ 
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           Träskomaskin                                Erling Andersson vid muséet                  Igångsättning av maskinerna                    ”Sticketak” läggs 

 
Sista aktiviteten för dagen var ett besök på Derome Trä & Nostalgimuseum. Sedan 1991, när 
Erling Andersson slog upp portarna för Derome Träbearbetningsmuseum, har det genom hans 
passion för trä vuxit så det knakat. Förutom träbearbetning består muséet idag bl a av en 
avdelning av svenska hem från förr, en träsnidarutställning, vattenhjul och märkliga världsrekord 
som funnits med i Guinness Rekordbok. Muséet är idag ett uppskattat utflyktsmål för både vuxna 
och barn. Erling guidade oss runt och vi kunde också gå på upptäcksfärd bland alla föremål på 
egen hand. 
Ctrl-klicka på länken för mer info: http://www.derometramuseum.se/ 
 
Efter en fantastisk utflyktsdag med trevliga besök och vackert väder vände vi åter till Tranemo. Ett 
stort tack riktades till arrangörerna Inger & Henry Jönsson och Hans Skoglund. 
 
För att se hela resrutten Ctrl-klicka på länken: 
https://www.google.se/maps/@57.2969258,12.696917,9.53z/data=!4m2!6m1!1s1G1JwNfb0eJP-
wxEKyy6nGavAc09UoR8y?hl=sv 
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