Lördagen den 17 augusti 2019 anordnar Rönö Hembygdsförening en dagsutflykt till Kindabygden, som
ligger i södra delen av vårt vackra landskap. Vi kommer åka gemensam buss. Chaufför kommer Bosse
Andersson att vara. Start sker redan kl. 08.00 för att vi skall hinna, besöka och göra längre uppehåll på
tre mycket intressanta och berikande platser; jag lovar. Avresa sker från Rönö-korset. Vi beräknas
återkomma runt kl 19.15.

Första resmålet är hemligt. Vi anländer efter ca
2 timmars bussresa och startar med kaffe,
kardemummabulle och kringla. Allt hembakat
och ingår i priset för resan. Därefter startar
guidning av en mycket pietetsfull, vacker miljö
och icke minst av träinspirerade klurigheter.
Det kanske finns en Pettsson i oss alla.

Efter ca 1,5 tim lämnar vi och styr kosan mot
Tidersrums Kyrka. Kyrkan byggdes på 1200-talet och är
en Sveriges äldsta träkyrkor och en av de märkligaste.
Carl Fredric Broocman berättar i mitten av 1700-talet
"Hon är belägen midt uti Socknen, 6 och en half mil
ifrån Linköping och en och en fjerdedels mil ifrån
Moder-Kyrkan [Norra Vi], och är byggd af träd, wid en
hög Sandbacka, hållandes nu i längden 29 alnar, och uti
bredden 14 och 3 fjerdedels aln, sedan Choret i nyare
tider blifwit tilbyggdt, som nog synligt är.” Efter en
historisk och beskrivande guidning av kyrkan, intar vi en
medhavd lunch i anslutning till kyrkan.
Ca kl 13.45 lämnar vi kyrkan och tar oss till Kisa
Hembygdsgård, som ligger vackert belägen vid
Kisasjön. Bygdegården består av 14 st kulturbyggnader, i en parkliknande hembygdmiljö.
Huvudbyggnaden är en herrgårdsbyggnad från Hoby
gård i Västra Eneby socken från 1600-talet.
Bygdegårdens samlingar på över 4000 registrerade
föremål visas i autentiska miljöer eller efter
användningsområde. Vi kommer att delas upp i
grupper. En guide för respektive grupp kommer att visa
allt vad hembygden har att erbjuda. Ett kaffestopp med
tilltugg ingår också i resepaketet. Framåt 16.45 lämnar
vi Kisa och vänder tillbaka till Rönö, efter en
fullspäckad.

Bindande anmälan skall ske senast 15 juni till medlemsansvariga Lolita Nilsson,
info@ronohembygdsforening.se. Anmälan är bekräftad när avgiften 400 kr/person har
inbetalats till postgiro 492 86 96 – 6. Avgiften inkluderar bussresan, inträde, guidning till de
tre besöksmålen samt för- och eftermiddags-fika med hembakat bröd. OBS Lunchkorg
medtages.

