Helkväll med Micke Johansson
Fredag i konkurrens med På spåret och Skavlan till trots
drog vi med nästintill full buss iväg till vårt eget spår:
VART ÄR VI PÅ VÄG?
VI LÄMNADE STAD MED SJUKA PLANER OCH FÄRDEN GICK
I RIKTNING MOT SOLUPPGÅNGENS LAND.
PASSERANDE EN NEDLAGD IGLO UTAN SNÖ OCH STRAX
DÖK DET UPP EN STRÖM I GERDAS NAMN.
EN BERUSANDE RONDELL I ERIKS NAMN MÅLADES UPP OCH NU BÖRJADE VI HASTIGT
NÄRMA OSS VÅRT SLUTLIGA STOPP
EN STAD EN GÅNG VID ETT LORTIGT VATTEN
MEN DET NYA BROFÄSTET GAV STADEN DESS NYA NAMN: NYBRO
STRAX INVID DETTA VATTEN NU STANNADE BUSSEN VID INSTRUMENTS BERG
OCH PLATSEN DEN ÄR – JUST DET

PUKEBERG!
Väl framme på restaurang Café Hos Oss, inledde vi kvällen med mingel och småprat.
En cocktail och härliga tilltugg stod framdukat till oss.
Därefter började Micke sin story kring Här är mitt liv.

Micke, född och uppvuxen i Flerohopp sökte sig till Glasskolan i Orrefors
dit han varje morgon färdades med moped så länge vädret tillät.
Vid vintrigt väder fick han skjuts med några glasarbetare på bruket
och som straff för alltför tidig ankomst till skolan
fick han chansen att till gubbarna glasbitar bära.
Under två års tid pågick denna ceremoni. Sedan blev han av hyttmästare
övertalad att på heltid i hyttan begynna.
Där stannade Micke i femton år tills han en dag fick ett gott råd av Ulrika Hydman Vallien
”Du skall till USA och utbilda dig pojk” sa hon ”för här kan de alls icke så mycket
som framtiden kräver”
Ulrika till honom stipendium ordnade och over there han sina specialkunskaper fick.

Sedan blev det fyra år på Pukeberg tills egen hyttan i Örsjö i framtiden blev hans värv.

Om detta som förhistoria nu en komprimerad glasshow vi fick,
inte minst hur han som världsunik dubbelariel blåsa kan.
Därutöver fick vi hans teknik beundra i hur en ariel/graal kan komma till.
När vi dessutom fått veta att han mer pengar på egna produkter i högprissegment tjäna kan då
väcker det applåder från gemene man/hen

Efter detta serverades en utsökt måltid

understödd av lottdragning med högsta vinst från en vacker rödskimrande vas, blåst och införskaffad av
föreningen i samband med vårt besök i Bergdala oktober 2018. Därutöver fanns varierande vinster att
hämta enskilt skänkta av föreningens styrelsemedlemmar.

Den lyckliga vinnaren av trofén blev Ingrid Andersson, Växjö som vi alla hjärtligt gratulerar.
Efter kaffe med dopp och glasprat därtill drog vi med vältempererad buss till vår slutstation
och övriga med egen bil till sina respektive destinationer.
Tack alla för denna Skavlanbefriade kväll
Börje Pihlqvist
ordf.

