
Föreningens vårresa 2014 
 
Den 3 juni samlades ett gäng pigga resenärer, 27 st, utanför möbelaffären för att 
invänta Brändöbussen.  Resan startade kl. 08.00 och färden gick E4 söderut mot 
Skellefteå. Efter en kort paus där, åkte vi vidare mot första resmålet, Ringvor i 
Rengård.  Vädret var fantastiskt och när vi något försenade svängde in på Ringvors 
gård, en gammal västerbottnisk bondgård där alla uthus och stugor förvandlats till ett 
hantverkscentrum, välkomnades vi med en efterlängtad fikastund på logen. Ringvor 
hade gjort fantastiskt goda smörgåsar (hembakad mjukkaka) och dessutom 
hembakade godbitar. Mums! 
 
Sedan kunde vi under ca en timme ströva fritt på gården. Här fanns en utställning 
med konsthantverk från hela världen. Kläder, smycken, tavlor m.m. i alla färger och 
material. Vi besökte Ringvors caféstuga med försäljning av bl.a. hattar och tovade 
mössor. Oj, vad vi provade. Ringvor berättade entusiastiskt om bygden, om 
vävstugan och om hennes engagemang i handvävarna i Västerbotten.  
 
Tiden gick snabbt och nu var det dags att åka vidare till Svansele vildmarkscentrum 
där Torbjörn och hans hustru Birgitta tog emot. Det var en helt fantastisk anläggning 
som de byggt upp och som numera används hela året för konferenser, gruppresor, 
företagsfester, bröllop etc. Här fanns uppstoppade djur från svensk fauna. Speciellt 
imponerades vi av de otaliga fågelarterna, från den lilla kungsfågeln till den mäktiga 
kungsörnen. Alla djur hade placerats in i olika naturtrogna miljöer: vinter-, vår-, 
sommar- och höstlandskap. Men här hittar besökaren även avdelningar som 
beskriver gamla jakt- och fiskemetoder, flottningen m.m.  
 
Därefter åt vi den omtalade vildmarksbuffén, tillagad över öppen eld ute på gården. 
Röding, älgskav, renskav, potatis, grönsaker och tunnbröd smakade utsökt på de 
geniala spåntakstickorna med tillhörande träbestick. Torbjörn var verkligen gästvänlig 
och underhöll oss med mer eller mindre sanna historier, berättade på Norsjödialekt, 
men till sist var vi ändå tvungna att sätta oss i bussen för hemfärd. Vi hade avtalat att 
vara i Gammelstad senast kl. 18.00 och 17.58 stannade bussen utanför 
möbelaffären.  
 
En mycket lyckad resa, som dessutom innebar att föreningen fick fyra nya 
medlemmar. Välkommen till höstens gemenskap. 


