
Välbesökt höstupptakt för verksamheten i Växjö 

 

Lördagen den 29 augusti värmde oss med sol och vind, men värmen 

kom också från den fantastiskt nya och fräscha, ännu inte invigda, 

Domkyrkocentrum i Växjö. Vårt senaste i raden av spektakulära, 

arkitektoniska byggnationer.  

Vi, närmare 40 personer, hälsades varmt välkomna vid entrén som 

inramades av en amfiteaterliknande miljö med sittplatser, 

vattenspeglar och miniträdgård. En inramning som säkert kommer att 

leva upp till målet att bli ett häng för folk i allmänhet. Här finns 

utomhusutrymme för diverse uppträden, musikaliska, teatrala eller 

litterära.  

 

Inne i Domkyrkocentrums nedre del fick vi guida oss på egen hand 

medan caféansvariga Britt- Inger lade sista handen vid 

förmiddagsfikat. Det märktes att en del finlir återstår innan den 

officiella invigningen den lördagen den 12 september.  

 

Efter förtäring fick vi ”rast och vila” fram till klockan 11.00 då vår egen 

glasguru Börje Åkerblom i Cityföreningens regi startade sin berättelse 

kring de glasskulpturer som gestaltar den s.k. Glasgatan. Föremålen har 

formen av installationer och representerar våra stora, nu levande, 

glaskonstnärer. Inledningsvis kom Bertil Vallien med spännande innehåll 

och därefter följde i någorlunda tur och ordning Åsa Jungnelius, Göran 

Wärff, Anna Ehrner, Ulrika Hydman Vallien och Ludvig Löfgren. Jag hoppar 

över Kjell Engman beroende på att hans två gestalter förstörts av okända 

marodörer. Skulpturerna kommer dock att restaureras och åter placeras ut.  

 

Efter denna guidade timme blev det åter lite egen tid då tyvärr inga 

glasloppisar hade ställt upp. Så småningom brunch på Café de Luxe där vi 

av den lite äldre stammen av homo sapiens fick finna oss i ett compact 

dining koncept vars slutledning dock blev – det var i alla fall inget fel på maten.  

 

Nu välkomnas så många som möjligt till vår gemensamma glasresa ner till Österlen lördagen 

den 24 oktober då vi skall ta oss genom ett vackert och höstfärgat Småland/Österlen. Program 

skickas ut inom kort.  

/Börje Pihlqvist 

ordförande 


