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MAJ
Kära fru Björk,
stå inte mörk,
slå ut dina ljusgröna lockar!
Se hasselhängen och gullvivegull;
se hela marken av vitsippor full
och pilen som artigt bockar!
Slå ut dina tusende ljusgröna blad,
då först kan all världen bli glittrande glad!
Bedjande stå
vårlökar små,
violer med hatten på nacken.
Nu skrattar björken, då brister var knopp.
Se så, nu lyser hon grön i sin topp!
Då blir det en glädje i backen.
Se, gökört med gullvivor tar sig en sväng,
snart ringer konvaljen med klockor på sträng.
Elsa Beskow

Året på Holmsjöhultängen 2019
Fagning (7/4)
Holmsjöhultängen städades upp efter vintern i ett soligt och härligt vårväder.
Många blåsippor blommade och snart också vitsipporna. 13 personer deltog.
Valborg (30/4)
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt men tyvärr utan brasa då det rådde
eldningsförbud p g a det torra vädret som varit. 6 personer njöt av stillheten och gott fika.
Friluftsgudstjänst (16/6)
En varm och skön sommardag samlades ett 30-tal personer på Holmsjöhultängen för att
deltaga i friluftsgudstjänsten. Pär Österlund ledde gudstjänsten. Kantor Kristine Svensson och
Sölve Holgersson ackompanjerade psalmerna på dragspel. Det blev också lite allsång innan
kaffekorgarna togs fram. Mycket trevligt!
Förberedning inför slåttern (3/8)
Gräset klipptes vid parkeringen med slåtterbalkar och även gångar klipptes för att göra det
lättare att börja slå med lie på slåtterdagen. Ett nytillskott i år var vår nyinköpta slåtterbalk.
En bävergnagd björk kapades också upp. 5 personer deltog.
Slåttergille (4/8)
I ett mulet men skönt väder fick vi uppleva liens sång och räfsans rafsande. 13 deltagare.
Höbärgning (8/8)
Vi var 12 personer som räfsade ihop höet efter slåttern. Höet fraktades bort med hjälp av
Lennart Strömberg och hans traktor. Jättebra! Bra väder förutom en kort men kraftig regnskur,
som fick oss att söka skydd under hasselbuskarna.
Översyn av fårstängslet (2/9)
Vi bytte ut 3 stolpar mot nya och tog bort 2
bävergnagda björkar, som ramlat över staketet, samt
gjorde en del småjusteringar. 4 deltagare.
Får på ängen (10/9 – 27/9)
I år hade Sara Eriksson tagit med 8 av sina härliga får
till ängen för efterbete. Fåren betade av bra och när
det bjöds på knäckebröd kom alla fåren springande för att få första tuggan. En gång per dag
kollades fåren av ett 20-tal ”fårvaktare”.
Ängsdag (27/10)
Vi röjde bland hasselbuskar och stenrösen. En del ljung rensades också bort.
Fikapaus med grillning. 8 deltagare.
Wiveca

Kärnskogsmossen
Det utlovade regnet uteblev och 15 personer fick en fin vandring längs den spångade leden.
Vida vyer med norrlandskänsla kan beskriva intrycket man får på Götalands näst största
mosse. Från fikaplatsen på Bergön kunde vi se flera orrar på avstånd och som avslutning kom
en havsörn lugnt flygande över mossen.
Bo Tufvesson

Ta tåget ut i Europa
Per Andersson, chefredaktören för tidskriften Vagabond, höll ett inspirerande föredrag om
tågresande för de 29 personer som bänkat sig i biblioteket. Han började med en historisk
återblick för att sedan berätta om de möjligheter och svårigheter som
det finns med att ta tåget till Europa. Vi fick ta del av spännande
tågfärder i Alperna, Indien och USA. Efter föredraget fick intresserade
åhörare möjlighet att köpa hans senaste bok.
Bo Tufvesson

Räcker marken till för vår försörjning?
Vi var 29 personer som fick höra Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland, berätta om
det svenska och det globala lantbruket. Klimatpåverkan, vattenanvändning, användning av
bekämpningsmedel, mediciner var några av de frågor som belystes både globalt och lokalt.
Vargfrågan kom också upp på dagordningen denna
kväll. Det samlade budskapet blev hur viktigt det är för
oss konsumenter att prioritera svenskproducerade
lantbruksprodukter.
Bo Tufvesson

OM INTRESSE FINNS - En blomsterresa till de österrikiska alperna.
Vi åker miljövänligt med nattåg till ett område söder om Salzburg strax norr om Zell am Zee.
Området som är aktuellt är Hochkönig, med orterna Maria Alm, Dienten och Hochkönig.
Det är en vacker dalgång med böljande ängar i bergssluttningarna.
Leder på nästan 35 mil finns. Det finns även leder för cykel.
Resan är tänkt att genomföras första veckan juni 2021. Boende i gasthaus och liknande.
Hör av er om ni är intresserade. Det fordras en hel del trixande med just tåg och boende.
Sven Erik Pettersson 0702 180189

Året på Holmsjöhultängen - 27 januari 2020
Det var en helt o(normal) januaridag; inte ett snökorn under hela månaden. Vi var 9 personer
som besökte Holmsjöhultängen, där en lätt vind mötte oss. Ängen var fantastiskt
välstädad.
I strandkanten och en bit upp var det vattensjukt; det har verkligen varit en
regnig och våt höst och vinter. Bävern hade inte gjort mer ingrepp på ängen, men
utanför var det ett flertal nyligen gnagda och fällda träd, mest björk. Kenneth och Leif
konstaterade att de bävergnagda björkarna på ängen behövde fällas.
Fågellivet så här års var naturligtvis ganska lugnt, men vi kunde konstatera att vi sett både
gärdsmyg, korp, skata, domherrar och större hackspett.
Kenneth lovade oss innan vi inventerade att vi nog kunde förvänta oss de första blommande
växterna och efter lite letande hittade vi både giftig tibast och hassel, som alltid blommar
tidigt. De är blyga och svårsedda, men när man kommer närmare ljuvligt näpna blommor,
som kändes felplacerade med tanke på årstiden.
Naturligtvis avslutades förmiddagen med fika och en stunds förundran över det konstiga
vädret. Vi hoppas att nästa besök 24 februari ska innehålla en del snö.
Vi som var där hade en skön förmiddag. Vi hoppas fler vill dela nästa besök med oss.
Sven Erik

Året på Holmsjöhultängen – 24 februari 2020
Fortfarande en helt onormal vinter, inte ett snökorn hittills under månaden. 6 personer var vi
denna gång som besökte Holmsjöhultängen. Solen sken från en klarblå himmel.
Efter lite letande hittade vi en ensam utslagen blåsippa. Välkommen! Tibasten blommade för
fullt. Vi letade förgäves efter blommande vårfryle men den får vi vänta på till nästa besök.
Fågellivet var den här förmiddagen riktigt livligt. En nötväcka undersökte en av holkarna. Tre
sidensvansar satt lugnt och kalasade på hagtornsbär. Några stjärtmesar letade mat högt uppe i
en björk och domherrar flög fram och tillbaka. Dessutom noterades nötskrika, talltita,
trummande större hackspett, spillkråka, korp, grönsiska och ormvråk.
Vi gjorde en tur utanför staketet söderut där Leif visade oss flera stora aspar som bävern
avverkat ganska långt från sjön. Gnagspår visade att älgen tacksamt hade tagit emot lite god
bark.
Under slutet av fikapausen i solen fick vi en pratstund med jägaren Gunnar som varit ute på
hjortjakt.
Sammantaget en alltigenom trevlig förmiddag.
Bo Tufvesson

