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V.39 Besök på Axel Oxenstierna-utställning Jäder den 23 september 2020
Antal närvarande: 19, varav 14 egna medlemmar.
En skön brittsommarkväll. Vi guidades av Charlott Mörner i kyrkan och Iha Frykman på
utställningen.
· Jäders Kyrka
Kyrkan har en fantastiskt vacker exteriör präglad av om- och tillbyggnader från 1642 och
framåt bekostade av Axel O. på Fiholm. Charlotte berättade om det belgiska altarskåpet av
Jan Borman, tänkt för Storkyrkan i Stockholm, kistor i Braheskoret, samt Oxenstiernas
gravkammare.
· Utställningen
Iha visade runt i kyrkstallet. Den permanenta utställningen har byggts upp av ideella
föreningen Kunskapsturism i Kafjärden med stöd av EU-pengar, och, så klart,
Sparbankstiftelsen. Postverket, länsindelning, mm skapades av den mäktige Rikskanslern
som styrde medan Gustav II var ute i krig.

V.40 Ordinarie lunchmöte på Plaza 30 september 2020 (Äntligen!)
Antal närvarande: 17, varav 16 egna medlemmar. Gäst var Ingrid Kullberg, dagens
föredragshållare.
· Presidenten:
Fredag 2 okt Eskilstuna RK, guvernören på besök i Fredagsklubben
Måndag 5 okt Kloster-Munktell RK: Dan Andersson i ord och ton
Hans Frid uppvaktades med en färgsprakande bukett med anledning av sin nyss passerade
märkesdag. Vi hurrade och sjöng till han Hans’ ära.
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·

Biodling - föredraget

Ingrid är en av 120 biodlare i Eskilstuna, och ordförande i deras förening. Nyrekryteringen är
god, inte minst bland kvinnor.
Förutom att tillverka honung för oss, har bina en livsviktig roll i vårt ekosystem. Hon
anmodade oss att tänka på pollineringen! Köp svensk honung! Läs boken ”Binas historia”.
Vi lärde oss mycket, Bl.a. att ett bisamhälle har ca 50.000 invånare vid högsäsong.
Drottningen lägger 2000 ägg om dagen i två år. Drönarna befruktar, och ser till att det är god
stämning. Ett arbetsbi har en slitsam karriär på 40 dagar: städare, mata larver, bygga
vaxkakor, vakta flustret, samt dra hem nektar, pollen och vatten tills vingarna slitits upp.
Vi avsmakade ett par olika honungstyper, ljus vårhonung (maskros, raps), blekgul
sommarhonung (lindblom) och mörkare höst (ljung). Härligt!

·

Kommande vecka

Onsdag 7 okt, ordinarie lunchmöte på Plaza
Föredrag: Polismannen Bo Lagerkvist om hedersvåld
Lunchvärdar: Marie Andersson de Frutos och Fredrik Andersson- hoppas det funkar för er,
annars meddela nästa på listan.
Sekreteraren: (yours truly) har förhinder då och den 14e, och önskar ersättare.

Anteckningar Bengt Eklund
070-726 3018

2

