Gott värdskap – att ligga ett steg före
En liten men naggande god skara samlades på Fegens vandrarhem för att under en kväll
inspireras i ämnet ”Det goda värdskapet”. Turistchefen i Falkenberg, Ingela Molander,
var inbjuden som inspiratör och mötet hölls i Ver-Di-projektets regi.
”Värdskapet” är ett företag som ger ut böcker i ämnet, håller inspirationsdagar och
försöker dela med sig av konsten att få människor att känna sig välkomna.
Vi som var med är alla entreprenörer i
turistnäringen och ﬁnner förhoppningsvis en
glädje i att möta människor och ta hand om
dem på bästa sätt. Men det skadar aldrig att
få tips, inte minst från varandra. Bagateller
kan betyda mycket och behöver absolut inte
vara kostsamma. Tvärtom är de ofta alldeles
gratis, ett varmt leende till exempel.
Att tänka steget före är att överraska gästen. Exempel på detta kan vara att erbjuda
sköna innetoﬄor, ett välkomnande levande
ljus, att servera favoritmaten eller skicka med
färdkost om resan förväntas bli lång.
Det goda värdskapet gäller överallt i hem-

met, på arbetsplatsen, på styrelsemötet, i
kyrkan. Med andra ord, det goda värdskapet
träﬀar man på överallt i vår egen bygd.
Låt mig ge ett gott exempel. Jag tar bussen
till Ullared för att uträtta några (enligt mig)
viktiga ärenden. Väl framme i Ullared upptäcker jag att plånboken ligger kvar hemma.
Jag beklagar mig för den kvinnliga chauﬀören och inser att utan pengar och köpkort är
det bara att åka tillbaka hem igen.
– Klarar du dig med dessa? undrar chauffören och sträcker fram fyrahundra kronor.
Det, kära läsare, är gott värdskap!
Christina Andersson Nygård

Boken ”Det goda värdskapet” är skriven av Jan
Gunnarsson och Olle Blohm.

BACKA LOGE
Program 2012
29 april – Säsongsstart
Start för cafésäsongen (helger)
Ca 14.00: Guidad tur på Backa Loge,
”Från istid till nutid”, guide Eva Allgulander.
Arrangeras av Västkuststiftelsen. Introduktion
av vandringsleder i Backa Loges omgivningar.
5 maj – Unga musiker
Unga musiker möts på Backa Loge
Musiker med olika genrer underhåller cafégästerna. ”Kaffe-kakabiljett” med inträde:
90 kr vuxen, 45 kr barn.
17 maj – Kristi himmelsfärdsdag
Gökotta
Friluftsgudstjänst kl 08.00, arrangeras av
kyrkan. Därefter servering i caféet.
27 maj – Mors dag
Kören Likören
Vad sägs om lite Likör till morsdagskaffet?
”Vi är som likör, söt och stark. Söta ﬂickor
och starka pojkar” säger kören Likören som
kommer och sjunger för mor ca 14.00 (entré
i likörens ”hatt”). Kaffe eller mat ﬁnns att
köpa i caféet. Förbeställ gärna!

6 juni – Nationaldagen
Historiskt föredrag och sägner
Ca 14.00: Andreas Karlsson, kulturstipendiat från Falkenberg, berättar om
1600-talet. Eva Berntsson Melin från
Varbergs museum berättar om sägner
och traditioner. ”Kaffe-kakabiljett” med
inträde: 75 kr vuxen, 35 kr barn.
22 juni – Midsommarafton
Midsommarbuffé, dans kring stången
Traditionellt midsommarﬁrande + buffé.
(Pris buffé: 190 kr. Bokas!)
27 juni – Musikkväll + buffé
Krister Classon och hans band Rymdklang
spelar samt håller i musikquiz kring 60och 70-talsmusik. Bilda gärna lag med 4-6
personer. 1:a pris: middag på Backa Loge.
(Pris: 290 kr. Bokas!)

25 juli – Musikkväll + buffé
Finn Zetterholm
Sånger och berättelser om sanslösa äventyr
från ett artistliv. Musikaliskt, spännande,
spirituellt och fruktansvärt roligt.
(Pris: 290 kr. Bokas!)
8 augusti – Musikkväll + buffé
River Valley
En tallrik akustisk bluegrass, kryddad med
en nypa gospel och trallvänlig folkmusik.
(Pris: 290 kr. Bokas!)
11 augusti – Festival
Kalvfestivalen
Musik/kultur på logen, arrangeras av Kalvfestivalen. Caféet öppet som vanligt.

11 juli – Musikkväll + buffé
Ewert Ljusberg
Låt er förföras av hans stora röstomfång
och enorma repertoar – och möjligen
förfasas av hans frimodiga burleskitet.
(Pris: 290 kr. Bokas!)

1 september – Ölprovning + buffé
Arrangeras av Göteborgs Nya Bryggeri
Marc & Nina förﬂyttar oss i sinnet
7 000 år tillbaka och vandrar framåt
i ölets historia ända till våra dagar.
Under tiden provar vi olika typer av öl.
(Pris: 290 kr. Bokas!)

Välkommen önskar Eva och Bengt-Åke!
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