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I vintermörkret sorterar vi 
nu, åtta tjejer från böne-
gruppen, våra kort och 
minnesupplevelser från 
vår resa till Capri i början 
av oktober 2012. 

Capri är en fantastisk ö, dramatisk 
och full av kulturella skatter. 

Vår värdfamilj, Vasti, Luigi och And-
re D´Angelos, guidade oss hela tiden 
och gjorde vår resa minnesrik. Det är 
vi tacksamma för.
Vi promenerade, åkte minibussar och 
linbana så mycket vi orkade och av-
slutade med en cappuccino och en 
god glass. 

Munthes Villa Michele

Skönhetsupplevelsen var total när vi 
vandrade runt i Axel Munthes Villa 
Michele, omgiven av en grön park, 
där arkitektur, konst och natur bildar 
en harmonisk enhet. Man gick in 
genom en port från gatuvimlet in till 
en oas av skönhet och historia. Vi 
fick en glimt av Munthes liv och 
verksamhet och njöt av den stora 
underbara parken med dess otroliga 
vy mot havet.

Upplevt

Vår resa till Capri
Edens lustgård

En annan dag beundrade vi mosaik-
golvet i St Michaele kyrka, förestäl-
lande Edens lustgård. Casa Rossa 
museum med dess historia och mål-
ningar fascinerade oss.

Vi flanerade i den äldre delen av Capri 
och avslutade med en god italiensk 
middag nere i hamnen. Nästa kväll 
avnjöt vi en hemlagad soppa kryddad 
med den egna trädgårdens kryddor, sit-
tande hos Monica och Ulla under 
mandarinträdets grenar och vi avslu-
tade med en bönestund och svenskt 
kaffe.
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Upplevt

Bad och vandring
En dag badade vi i Marina Piccolas var-
ma, turkosblåa vatten. Det framfördes 
en konsert med folkmusik i Capri Ho-
tel Sirenes trädgård bland citronträden. 
Vi var där och några av oss fick också 
spela med i musiken på gamla instru-
ment.
Under en av våra vandringsturer lyste 
kvällssolens strålar, på ett märkligt sätt, 
upp en madonnafigur i berget. Det kän-
des mäktigt. Det här var några av våra 
upplevelser under vår vecka på Capri.

Värdfamiljen engagerad
Capri har fåt en plats i våra hjärtan och 
vi känner alla en stor tacksamhet över 
att vi tillsammans fått uppleva allt det-
ta. Vi riktar ett sort tack till familjen 
D’Angelos för all deras gästfrihet, 
deras engagemang och guidning till al-
la sevärdheterna.

Monica Tiger skrev för deltagarnas 
räkning: 

Ulla Fransson, Ulla Englund, Eva Ahnfeldt, 
Anki Johansson, Annika Melin, Karin Ha-
gengran och Karin Plars.
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