
R O S T U G N E N S  V Ä N N E R

Julmarknad 2015
Närmast blir det Julmarknad i Breven 12 december 
med start 10.00. Vi följer upp fjolårets succé med 
KOLBULLAR som tillagas över öppen eld av våra 
egna mästerkockar. Glögg, stora brasan och bildspel 
sen förr i rostugnen.

Julmarknaden i Breven - tradition och stämning. 
Tillfälle att köpa lokalt producerat och en fin upptakt 
till jul 

Köp ett par vackra gjutjärnskrokar direkt från 
Rostugnens Vänner. De passar jättebra att ge bort 
som julklapp! 

Julmarknaden i Breven bjuder också på musik och 
Lucia i kyrkan kl 14.00 - brasset spelar psalmer och 
engelska carols, Lucia sjunger och spelar flöjt och 
kören Vox Brefven gör ett av sina sällsynta fram-
trädanden.

På marknaden med knallar och försäljning av lokala 
produkter kan du fynda fårkorv, gjutjärnssaker och 
naturligtvis prima, färska julgranar. Konst o Hantverk
har öppet liksom Brevensgården, Atelje Breven och 
Saker och Ting mm.

Hembygdsgården är som alltid den välkomnande 
värmestugan för alla med kaffe och hembakat.

Vinterblotet 22 dec
Vintersolståndet firas i år 22 december. Då står solen 
som lägst på himlen och det är årets kortaste dag. Sen
blir det ljusare för varje dag! Vi firar det med fackel-
marsch (start vid vägskälet Boo/Regna kl 18.00) till 
rostugnen. Sedan brukar det bli brasa, grillning och 
sång! Häng med om du inte gjort det förr. Alla har 
garanterat kul - aldrig inställt, oavsett väder!!

Förhandstitt i Modellboden!
Rostugnens styrelse och medlemmar har jobbat hårt 
för att förbereda utställningen i Modellbodens. Under
året har det rensats och städats och nu börjar vi se 
resultatet av den första av många etapper.

Farligt liv på hög höjd... mycket som ska installeras och
belysas i nya utställningen. Evald jobbar säkert, även 
på ett ben när det krävs

Du som är medlem får nu chansen att kika lite i för-
väg på hur det ser ut - långt innan den officiella 
invigningen nästa år. Passa på under Julmarknaden!

Många fina modeller att visa upp tycker Claes och 
Lennart. Och mycket att göra de närmaste 10 åren...

Nu dokumenteras modeller och den permanenta 
utställning växer sakt fram Det finns tusen och åter 
tusen gjutmodeller att frossa i. Så småningom ska de bli 
tillgängliga i en databas via internet.
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