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Årets medlemsresa startade i Göteborg kl. 06.30 och vi var några tappra som gått upp i ottan
för att vara med om denna resa som förväntades bli speciell.
Ytterligare resenärer plockades upp i Kungsbacka, Fjärås och Åsa och vi blev efter några
återbud 30 deltagare.
Vi färdades på lite mindre vägar till väg 41 och vidare till Borås och Ulricehamn med hotell
Bogesund som första anhalt.
Under resan blev vi informerade av vår reseledare Renny Olausson om Birgit Th. Sparres liv
och leverne samt hennes författarskap. Denna berättelse innebär säkert att många nu kommer
att leta reda på hennes böcker för att läsa vad hon skrivit.

På hotell Bogesund serverades kaffe och dubbelfralla som smakade perfekt.

Efter vår fikapaus körde bussen oss till Källebacka säteri som nu ägs av Lars-Erik Josefson
som är ägare nr 22.

Vi samlades i den renoverade matsalen där ägaren berättade hur huset renoverats och hur man
då fann den gamla gustavianska tapeten från 1780. Alla gick därefter på husesyn och
fascinerades av all sparad gammal inredning. Huset är väl värt utmärkelsen kulturhistoriskt
minnesmärke.

I ett av sovrummen fanns en imponerande himmelssäng och i alla rum vackra kakelugnar.

I ett av uthusen fanns den så viktiga utedasset med sju sitthål. I dessa anläggningar
avhandlades säkert viktiga händelser och avtal. Tidstypiskt är även fotografiet på kungafamiljen, vilket säkert fanns i åtskilliga utedass över hela landet.
Resan går vidare förbi Attorp, Vegby, Fästered,
Åsundsholm medan Renny berättade om Birgit
Sparres sällskapsliv.

Vi fick från bussen se Birgit Sparres bostad i
Sjöred.

Färden gick vidare till Finnekumlas kyrka på
vars kyrkogård Birgit Sparre är begravd. Hon
levde mellan åren 1903 till 1984.

Nu var det dags för lunch och en välbehövlig
paus för vår chaufför Elinor och guide Renny.

Efter lunchen som smakade gott åkte vi vidare till Torpa Stenhus där vi samlades i kapellet
för en information om husets historia, varefter vi vandrade runt i salarna och fascinerades av
många fina detaljer.

I riddarsalen var uppdukat till bröllopsfest och många av husets detaljer var smyckade med
blommor och levande ljus.

Efter vårt besök på Torpa Stenhus vände resan hemåt längs småvägar där Renny berättade om
bygdernas historia och verksamhet.
Vi släpptes av i omvänd ordning efter en fin utflykt i Birgit Th. Sparres anda.

Sammanställd av Ewe Blomqvist i aug. 2012

