X1/9‐träff i Hällekis 18 – 20 maj 2007
Fredagen
Vi träffades på vandrarhemmet Falkängen i Hällekis från sen eftermiddag och framåt droppade vi in
och togs emot av Birgitta, Tore och Johanna.
Vi bjöds på pastasallad gjord av Birgitta och kaffe med hembakad kaka.
Vi umgicks till sena kvällen och lottförsäljning med fina vinster.
Lördagen
Vi åt frukost kl 08.00 och samlades kl 09.45 för att bila iväg till Lidköping, vi hade tak på då det
duggade tätt. När vi kom till staden tog vi med oss paraplyerna, plötsligt sken solen och många
samlades vid våra bilar och frågor haglade över de som X1/9 har (alla har nämligen inte det, men
ändå stannat kvar i klubben för vi har mycket roligt på träffarna).
Nu blev det tak av när vi fortsatte vår färd genom det vackra landskapet Västergötland till Spikens
fiskeläger för lunch, med lax och sik, ”jättegott”. Efter lunchen åkte vi till Läckö slott och fick en
intressant guidning på slottet.
När vi kom ut från slottet så fick vi kaffe med en jättegod kaka (ännu en hembakad, som vi ska få
receptet på) under solens sken.
Efter kaffet åkte vi tillbaka till Hällekis och förberedde oss för middag på en restaurant på orten.
Vi tog en promenad dit och intog en fin italiensk buffé under trevlig samvaro.
Senare under kvällen hade vi en sittande tipspromenad i vandrarhemmets lokal. Torben fick första
pris och han hade alla rätt. Även ikväll blev det lottförsäljning med fina vinster och auktion på en
overall, ryggsäck och solglasögon (med finesser) som inbringade en summa till bilklubbens kassa.
Söndag
Efter frukosten tog vi farväl av en del som ville starta sin hemresa vi andra slog följe upp på
Kinnekulle för att se den bedårande utsikten, efter det fortsatte färden till Husaby Kyrka, där Olof
Skötkonung döptes i Husaby källa på 1200‐talet, genom dopet blev Västergötland det första kristna
landskapet i Sverige. Nu tog vi farväl av varandra och hoppades att vi ses igen.

Ett stort tack till Birgitta och Tore för en fin, trevlig, rolig och god helg!
Vi pennan
Marie‐Louise

