Nya vindskyddet invigt vid Lunddalen
Dryga 70 talet tog tillfället att i samband med tipspromenaden ta extrasvängen till vindskyddet för att vara med vid
invigningen som pågick under söndagsförmiddagen. Där bjöds man på fika, grillad korv och en stunds avkoppling vid
eldstaden och vindskyddet med fin sjöutsikt.

Yxan är ofta använd i samband med friluftsliv och vad kunde vara mer passande än att officiella invigningen
förrättades genom att kapa snöret med ett yxhugg.
Eldstaden som kompletterar vindskyddet har kommit till tack vare;
G-Sons Gummi, Viking Industrimålning och YB Svets.

Gåvobeviset överlämnas till Jan-Erik Fors och Jens Rinman av logens
övermästare Mikael Sääf (till höger).

Under invigningen överraskade Odd Fellowlogen B144 Aurora i Finspång föreningen med en gåva.
Motiveringen löd:
För sitt goda arbete i projektet ”Samarbete/Integration” som inleddes 2016 och där tanken är att skapa en
”Meningsfull väntan” för nyanlända, vill vi i Odd Fellowlogen B 144 Aurora ge ett bidrag om 5,000 kr som ett bevis på
att man med små medel, men med stora och goda ambitioner kan spela stor roll i samhället och integrationen i
synnerhet.
Att uppmärksammas helt oväntat på det här sättet sporrar naturligtvis och vi har redan nu idéer om hur vi på bästa
sätt skall kunna förvalta gåvan så att den kommer till nytta i verksamheten.

Vindskydd med eget källvatten – Vad mer kan man begära
Dagen till ära var det också dags att provsmaka vattnet från den källa som ursprungligen funnits under många år på
kort avstånd från vindskyddet. En källa som varit ”bortglömd” och igenväxt men som Karin Fors hade ett minne av
sedan hon som scout hämtat vatten där för dryga 50 år sedan. När Jan-Erik Fors för några år sedan började som
stugfogde på Lunddalen pratade Karin om att hon skulle visa var källan fanns och i samband med bygget tog hon en
spade och gick direkt till den plats där hon hade ett minne av att den skulle vara. Mycket riktigt hon hittade ”röret”
med det lilla dräneringsspåret i (fungerar som utlopp med ett litet kontinuerligt flöde) och efter lite grävande kunde
Jan-Erik och hon konstatera att det kom upp vatten i det gamla röret även om nivån i dessa torrtider var låg. Nu finns
lock på källan och med ytterligare arbete så kommer den sannolikt att fungera bra under normala
väderförhållanden. Vilken tillgång med eget vatten från källan som numera är döpt till ”Karins källa”.

Karin Fors vid ”Karins källa”
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Karin bjuder Jens på källvatten. Provsmakningen föll väl ut.

