Datum: 2020-08-07
Start: 08:30
Hemma: 20:30
Utflyktsmål: S Larssveden-Hans&Janet
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Madeleine
Pontiac Grand Prix 1965
Rolf
Atso
Chrysler Newport 1961
Mariana och Mimmi
Åke
Dodge Dart GT 1966
Kicki och Chico
Väder: Fantastiskt väder - fem av fem. Söka skugga var populärt......
Info: Vi skojade till det lite eftersom de bara trodde R&M skulle komma så de anlände först, sen tio minuter senare kom resten-så
luriga är vi. Vi spanade in det stora garaget och alla prylar man kan ha i ett bohag som ju förvaras där just nu. Sen spanade vi in Carport och huset. Sen fikade vi - vi hade med oss fika bröd, bl.a skolbröd och goda sega kakor med choklad i som är farligt goda. Hans
drog iväg och hämtade sky-lift och vi andra satte oss i skuggan och njöt. Vi åkte sen med fyra amerikanare till Tolvsbo Värdshus och
käkade lunch, såg ut som en ladugård, men jättemysigt ställe och mycket god mat. Utbytesstudent från Holland serverade oss. Vi
bjöd H&J på maten. Fanns även lite loppis där så bl.a möbler fanns att köpa. Åter hemma hos H&J satt vi sen och språkade fram till
kvällen och spanade in målaren som de anlitat och som skulle måla hela helgen. Vi fick tips följa sjön Barken (som man ser från
huset) för att slippa en bit av stora vägen. Så blev det, sen åkte vi hem via Räfsnäs/Ludvika/Hörken/Ställdalen och Kopparberg och
var hemma typ 20:30. Alltid trevligt hälsa på H&J./Rolf

Bild1: På väg från car-port till huset. Åke, Madde och Mariana. Kolla in det gigantiska garaget.....med snickeri och toa och jättevind.
Bild2: Här sitter vi på gaveln där det var skugga och umgicks efter att vi fikat. Kicki, Åke, Atso, Mariana, Madde och Hans
Bild3: Väntar på mat, Janet med sedvanlig hatt. Janet, Hans, Mariana, Atso, Kicki, Åke och Madde. Trevligt ställe.
Bild4: Vy över ladugårdslängan där restaurangen var inhyst.
Bild5: Ena långsidan, här ska det bli altan och det grävs för att sätta ner tre rader med plint. Det är H&J egen grävmaskin!
Bild6: Hemma på torget, vi mötte Raimo som precis kommit från Karlstad efter besök hos kompis.

