
FRILUFTSDAGEN PÅ KVARNKOJAN DEN 23 SEPTEMBER 2019

Efter att "den akademiska kvarten" passerat kunde konstateras, att vi var 38 förvän-
tansfulla deltagare i höstens friluftsdag. Solen gjorde oss sällskap lysandes från en
klarblå himmel. Lite' klurigt är det att beräkna, när vedklamparna övergår till glöd. Så
också denna dag men efter ytterligare några minuters väntan kunde korvarna läggas
på grillen. Maj, som berättade att hon varit scout se'n 10-årsåldern, greppade snabbt
en grilltång och hjälpte till med grillningen. När de 80 korvarna var färdiga, avnjöts
de med bröd av de, som tålmodigt väntat runt grillen.

Så var det dags för 5-kampen. Signifikativt för vår generation är, att vi är plikttrogna
och visst, här tog samtliga utom "arrangörerna" entusiastiskt itu med de olika täv-
lingsgrenarna. Med olika resultat återvände skaran småningom till  utgångspunkten
och fick där gissa vikten på en glasburk fylld med godis. Därpå följde frågesport. 

När alla svarat på de 15 frågorna och kaffekorgarna togs fram, ville var och en veta
hur de placerat sig i konkurrensen med övriga tävlande.

Maximalt kunde 5-kampen ge 750 poäng. Ulf nådde högsta notering med, om jag
inte missminner mig, 409 poäng. Vikten på godisburken, som skulle anges i enheten
kg, vägde 1,044 kg och med en ynka felmarginal om 56 g tog Wille hem äran med
gissningen 1,1 kg. Så kom vi slutligen fram till  svaren i frågesporten. Där slog en
man, som heter Ove, till med att på sitt tävlingsformulär noterat 12 rätta svar.

Vad hände med godisburken, undrar ni kanske. Jo, locket togs av burken och godi-
set  bjöds  broderligt/systerligt  till  samtliga  deltagare  för  gott  uppförande  och  en
mycket god insats.

Sammanfattningsvis kan sägas att dagen gick i samvarons tecken. Alla tycktes nöjda
med sina insatser, det sociala utbytet och med det fantastiska vädret. Detta var den
tredje gången vi ordnade friluftsdag, som väl nu kan anses vara tradition.

Tack alla ni som kom och förgyllde varandras vardag! Kennet och jag hoppas på
återseende vid vårens friluftsdag i maj 2020!

/ Yvonne


