GUNILLABERG 20132013-0606-06

Årets medlemsresa för Tjolöholms vänner startade i Göteborg kl 06.30 och denna resa följde
till en början samma rutin som vår resa 2012. Ytterligare resenärer plockades upp i
Kungsbacka och Åsa och vi blev efter några återbud 20 deltagare.
Vi färdades även i år på lite mindre vägar till väg 41 och vidare till Borås och Ulricehamn
med hotell Bogesund som första anhalt. Där väntade kaffe och dubbelfralla så vi kunde stå oss
fram till lunchen.
Nu gick färden vidare och vi besökte först Bottnaryds kyrka.

Denna kyrka omnämndes första
gången 1335 men blev på 1600talen så bristfällig att den revs
och en ny kyrka byggdes på
samma plats och invigdes 1667.

Vår guide Renny berättade om kyrkans historia och Johan Printz som deltagit i 30-åriga kriget
samt varit Guvenör i ”Nya Sverige” i Amerika, landshövding i Jönköping och nu är begraven
under den gamla kyrkan.
Klockstapeln byggdes 1686 för att hysa kyrkklockan som tidigare hängt i en bjälke på
kyrkvinden.

Efter en stunds relax i minneslunden (Asklund)
fortsatte vår resa till Gunillaberg.

Gunillabergs herrgård användes under 1600-talet av Drottning Kristina som jaktslott. Hon
förärade egendomen till militären Johan Printz år 1692 och gav honom även en adelstitel som
tack för hans insatser under 30-åriga kriget. Han döpte herrgården efter sin mamma Gunilla.
Den danske blomsterkonstnären Tage Andersen köpte anläggningen 2008 för att utveckla hus
och trädgård till ett aktivt kulturcentrum. Här finns luft och plats för både hans djur och
skapelser i hagar, trädgård och inomhus i ateljeer.
På gården finns hästar, kor, får, getter, hängbukssvin, höns och flera olika fågelarter.
I trädgården stöter man på olika intressanta växtarrangemang och runt den tuktade trädgården
hittar man strövvägar i skogsmarker som innehåller vattendrag och småsjöar.

Nedan ser du några exempel på Tages miljö och skapelser.

Efter ha vandrat runt på Gunillaberg var vi hungriga och blev transporterade till Gyllne Uttern
där vi var inbokade för lunch och kaffe.
Denna välbehövliga siesta i det vackra vädret avslutades med att vi åkte till Gränna och
Franssons Polkagrisfabrik.

Förutom att se polkagristillverkningen kunde man naturligtvis köpa med sig alla varianter av
polkagrisar med sig hem.

I bussen hem kunde vi lugn och ro minnas tillbaka på en dag med många upplevelser och
trevliga medresenärer.
Vår chaufför Elinor höll koll på oss och såg till att vi kunde koppla av och komma hem i lugn
och härlig takt.
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