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300 skulle komma trodde vi. 318 kom och vi fick igen beställa extra smörgåsar, vilket Mia i köket trollade 
fram. Före kaffe fick vi följa med på resor till de mest gudsförgätna små byar i Etiopien, Namibia, Angola 
och Tanzania. Med Stefan Janssons professionella bilder av människor och miljöer fick vi del av hans 
erfarenheter från flera resor i Afrika och hans möten med människor som knappt sett en bil, än mindre vita 
människor. De lever i stort sett kvar i levnadsstil och kultur som de troligen gjort i flera tusen år. Vackra 
människor som smyckar sig på de underligaste sätt man kan tänka sig. 
 
Vad sägs om att montera ett tefat i gapet mellan plågsamt utspänd underläpp eller att ”tatuera sig” genom 
att skära sig med vassa verktyg och strö växtgifter i såret så det syns bra. Vi fick del av Stefans besök hos 
Himbafolket och Mursi, hos Hamar och Massai. Hans resor har kantats av oändliga äventyr, otaliga 
punkteringar och fälgbyten i väglöst land. Han berättar att han rest runt i Afrika i sammanlagt fem månader 
och avverkat 3000 mil i hyrbilar. Av sina 60 000 Afrika-bilder visade han kanske ett femtiotal. 
 
Stefans strålande bildföreställning och lysande berättarstil på bästa Västgötska, där han med största 
respekt för de människor han skildrar delger oss sina erfarenheter som gjorde starkt intryck på oss alla. 
Stort tack Stefan! 
 
Efter kaffe var det föreningsinformation. Det handlade om Nytt program för våren 2019, om resor och 
cirklar. Och så om Gemytträffen förstås. Några förmanande ord från Stig om datasäkerhet hann vi också 
med: 
 
• Starta inte BankID på uppmaning av någon annan! 
• Klicka inte på några länkar i meddelanden där du är tveksam om avsändare eller innehåll 
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 Stefan Janssons visade professionella bilder av människor, djur och miljöer från flera resor i Afrika. 
 



     
 

     
 

     
 

     
 

   
 Thor tackade Stefan med             Publiken i Parkhallen 318 personer 
 en blomma. 
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