
Detta 
hände i maj 

Konst, kungaslott, kalas 

och en del annat.



Den 2 maj deltog Ingemo och över 6 500 andra 
kvinnor i motionsloppet Vårruset i Malmö.



Ingemo pustar ut efter 5 kilometers springande under 
den varmaste dagen i loppets 24-åriga historia.



Dagen efter Ingemos 
fysiska ansträngningar i 

Malmö ägnade sig Charley, 
brorsan Lennart och gamle 

vännen Bertil åt kulturella 
övningar i grannlandet 

i form av en fotoutställning 
på Louisiana.
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”Ursäkta, men befinna vi oss möjligen 
å Danmarks Tekniske Museum?”



Designen har sedan länge varit väsentligt viktigare än ljudet för Bang 
& Olufsen. I tidernas begynnelse prioriterades kanske annorlunda?



Till förmån för Amnesty framfördes på Sundsgården den 9 maj 
En värld att leva i. Bland aktörerna fanns författaren Bodil 

Mårtensson och kommunalrådet Lars Thunberg.



Den 12 maj tog 
Nellie med sig 

farmor och farfar på 
Friluftsfrämjandets 
Knytte-tur till Husie 
mosse, och håvade 

in en liten igel och 
andra smådjur.



Nygrillad korv är gott när man är ute i naturen.



Texasborna Folke och Lena Mårtensson besökte sitt forna hemland, så den 15 
maj tog vi tåget till Stockholm och hälsade på dem i deras stuga vid Mälaren.



Under dagarna i Stockholm passade vi också på att titta närmare 
på insidan av Kungliga slottet. Det blev lite motion i trapporna.



I Gustav III:s antikmuseum kan denna Endymion-staty beskådas. 
Statyn hittades 1738 och är eventuellt från romarrikets dagar. 





Även i Stockholm har statyer rests över en och 
annan ansvarig för många människors död.



Musik hör till en stockholmsresa, här i form av
swing med Django Friends på Vete-katten.



Till stockholmsbesök hör även båttur. Denna gång 
tog vi oss till Drottningholms slott.



Drottningholms slott uppfördes på 1600-talet på uppdrag av 
drottning Hedvig Eleonora. Sedan 1981 är slottet den 

nuvarande kungafamiljens permanenta bostad.



Under återresan till stadshuskajen är vi de enda passagerarna på båten, 
och kan i lugn och ro njuta av sjöturen och solskenet.



På vägen hem möter vi M/S Prins Carl Philip.



Berth Larsson (t.v.) fyllde 60 år den 19 maj, och ses här med 
sina syskon Ingemo och Mats samt pappa Harry.

Fler bilder från 60-årsfesten hittar du på http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2012/05/Berth-60-%C3%A5r.pdf !



Vindögatsbon Bodil Mårtensson inbjöd till releaseparty 
den 22 maj med anledning av nya boken Barkhes son.
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Den 26 maj jobbades det på syskonen Larssons hus i Blekinge. 
Ingemo klippte gräs och körde ut matjord...



...medan Mats 
och Charley 
satte upp ett 

nytt staket.



Så var staketet på plats!

Bilder från vårröjningen den 21-22 april finns på 
http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2012/04/V%C3%A5rr%C3%B6jning-i-V%C3%A4by.pdf !
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