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Arefs Lorln-traff blev en lyckad battur 

• Lordagen den 1 j u n i hade 
forsommarvadret bestamt 
sig for att vara pa sin basta 
sida. Nar man forvantans-
ful l t narmade sig den l i l l a 
idyll iska staden Tranas for 
att folja med pa slaktfore-
ningens batut f lykt pa sjon 
Sommen kunde man inte i 
sin vUdaste fantasi dromma 
om att hela hamnomradet 
var ockuperat av en stor 
hamnfes t i va l . Det som 
skulle vara sa latt att par-
kera bilen vid vardcentralen 
alldeles v id hamnen. Hela 
hamnomradet med angrans-
ande kvarter och gator var 
avsparrat och ful l aktivitet 
med allehanda j ippon. Radd-

ningstjansten hade lagt be-
slag pa platsen dar vi skulle 
parkera och hissade upp 
glada smalann ingar i s in 
hogsta skylift. 

Naval, efter lite spanan.de 
och le tande efter andra 
Lorinare sa kunde vi i ratt 
t id innan batens avfard sam-
las - inte t i l l bakluckekaffe 
som brukligt utan t i l l biygg-
kaffe. Alltsa, kaffet var som 
vanligt bryggt, men det i n -
togs pa biyggan. 

Efter ombordstigning med 
fina sittplatser pa akterdack 
gick farden u t pa lugnt vat-
ten och en rejal rundtur pa 
Sommen med angfartyget 
Boxholm 11. Se b i ldsv i ten 

med Morgans bilder pa nasta 
sida. 

Efter aterkomst t i l l fast 
mark forflyttade v i oss t i l l 
Ekebergs Vardshus i Box
holm for att hal la arsmote 
och ata en gemensam lunch. 
Arsmotet avklarades, som 
vanligt, pa kortast mojliga t id 
nar Morgan haller i klubban. 
Inga stora omvalvande fra-
gor togs upp och funktionar-
erna blev desamma som fo-
regaende ar. Kopia pa ars-
motespro toko l l e t bifogas 
detta Lorin-nytt. 

Nasta ars slakttraff kom-
mer att hal las i Vadstena 
lordagen den 31 maj 2014. 
HL 



Ett bildsvep fran batturen. Foto Morgan Lorin 

En glad dragspelare fick 
fart pa allsangen. De fiesta 
sjong med efter basta for-
maga. Batturen verkade 
vara uppskattad. Vadret 
var j u vackert och trevligt 
sallskap hade vi alia. I 
"vimlet" ser vi bl.a. Magnus 
Ericsson bekanta sig med 
Birgitta Fransson och pa 
aktertoften hittar vi Maij-
ron Andersson och Nils 
Eriksson. Aven redaktoren 
och hans fru sjong med. 
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Ett bildsvep fran Boxholm. Foto Hans Lorin 



Tillagg och rattelser till boken Slakten LORIN fran Rok i Ostergdtland utgawa 5 

Det framkommer standigt nya uppgifter som paverkar inne-
hallet i slaktsammanstallningen. Det kan vara belt nya upp
gifter men aven sma rattelser som kan vara av betydelse. 

kursiv stil = ny eller andrad uppgift 

Med detta nurnmer av LORIN-Njrtt distri-
bueras ett separat andringsblad. 

Meddelande om tillagg och rattelser mottages 
tacksamt under adress 
Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad 

Hans Lorin 75 ar 
• Hans Lo r in , var sekreterare sedan 
Lorinska slaktforeningens start, har for en 
tid sedan (11 juli) fyUt 75 ar. 

Innan foreningens bildande 2003 da Hans 
valdes som sekreterare, hade han sedan 
manga ar t i l l b a k a in t r esse ra t sig for 
klockarslakten Lorin och gjort egna efter-
forskningar och samlade ocksa in redan 
kanda fakta. Med sitt sinne for systematik 
var det naturligt for honom att astadkomma 
genealogiska uppstallningar over slakten. 
Den forsta forteckningen tryckte han re
dan 1993. 1 den takt som mer och mer 
slaktuppgifter kom t i l l blev det fler uppla-
gor. Den femte i ordningen trycktes 2012 
och presenterades vid slakttraffen i Alve-
stad. Den som inte skaffat denna bor nog 
passa pa innan den tar slut. 

Hans Lor in har ocksa sedan fors ta 
LORIN-Nytt 2002 svarat for redigeringen av 

vart medlemsblad och har ocksa medver-
kat med en hel del egna bidrag. Man far 
heller inte glomma hans insatser som fo-
tograf vid vara traffar. 

Jag larde kanna Hans vid var forsta traff 
i Vaderstad, redan da markte jag att har 
var ordning och reda. Han ar foreningens 
verkliga stottepelare och saker blir utforda 
i t id , al l t id ratt och val forberett. For att 
inte tala om hans entragna arbete med att 
hal la slaktboken ajour. Det tog nagra ar 
innan han accepterade att anvanda e-post, 
men n u ar han pa hugget - svarar direkt, 
och vi hoppas att han hanger i som var stan-
dige sekreterare. Vi i foreningen vi l l fram-
fora vara hjart l igaste Gra tu la t i oner pa 
Hogtidsdagen - sa har nagot i efterhand! 

Morgan Lorin 

Beso'k gdrna foreningens hemsida 
www.lorinare.se 

Oar finns senasfe nytt och aven 
annan infressant information 

Boken 
Slakten LORIN 
fran Rdk i Ostergdtland 
utgava 5, f inns fortfarande a t t kopa. 
Den bestalles f ran Hans Lor in , 
telefon 0590-103 02 eller v ia e-post 
hans.lorin@telia.com. 
Boken kostar 80 kronor + porto 36 
kronor . Fak tu ra for beta lning t i l l p lus-
giro bifogas leveransen. 

Redaktorfordetta nummerav LORIN-Nytt arHans Lorin - hans.lohn@telia.com 

SMkfforeningen LORLN-attlingarfran Rdk i Ostergdtland 
Ordforande Morgan Lorin, Sjogatan 17, 592 30 Vadstena, tfn 0143-109 05, mobil 070-75 38 690 
Sekreterare Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad, tfn 0590-103 02 mobil 070-399 71 07 
Kassor Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E, 591 35 Motala, tfn 0141-21 86 72 

Foreningens piusgirokonto 23 48 39-9 
Foreningens organisationsnummer 802417-8736 

Medlemsavgift 100 kronor/ar 
Hemsida: www.lorinare.se 
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