Bästa medlemmar i
Kronobergs slåttergille
2020
Årsmöte

Vårutskick (eller, snart är det
dags!)
Den sommaren var jag med i vår ängsslåtter i
Nygärdet för första gången. Somrarna före hade
jag bara dragit slipstenen åt slåtterkarlarna, när
de vässade sina liar. Det var en småpojkssyssla;
slipkryckans järn var väl insmort med stora
fläsksvålar, att dra slipstenen var lätt, den gick
runt av bra farten. Men nu hade far gjort i
ordning en lie åt mig, nu var jag också
slåtterkarl. Mitt lieblad var smalare än de andra
karlarnas, och skaftet var kortare, men det var
min egen lie. Stolt bar jag den på axeln: Jag var
med i slåttern. Jag gick i ängen bredvid Sigfrid,
och han visade mig hur jag med lieudden skulle
komma åt gräset emellan stenarna. Att slå gräs i
skärv utan att hugga sin lie i sten var en svår
konst. Min bror lärde mig den.
Klockan fem om morgnarna gick vi ner till
ängen. Medan gräset var uppmjukat av daggen
föll det lättast för lien. Allteftersom solen steg
under dagen och gräset torkade och hårdnade
behövde vi allt vassare egg på liarna. Och det
var gott att gå i skuggan i ängen och slå om
morgonen, under de stora ekarna och asparna
var det svalt som i en källare. Med hettan fram
på dagen kom svetten och törsten. Ingen
sommar förr hade vi burit så mycket
dricksvatten åt slåtterfolket. Slåtterkarlar och
räfserskor drack ur stora krukor och spannar. De
ropade ständigt på friska drycker; brunnsvattnet
blev snart ljummet i kärlen och släckte inte
törsten längre.
Men ljuvliga var de svala morgnarna med lukten
från daggblöta blommor och gräs och asparnas
stilla lövrassel över oss, och i svalkan efter
slåtterdagens slut om kvällen kändes det lätt att
andas.
Moberg: Din stund på jorden

Årsmötet hålls torsdagen den 19 mars kl. 18.30 i
Vuxenskolans lokaler i Alvesta. Centralgatan 3,
mitt emot hotell Rådmannen.
Föredrag/information kommer att hållas av
Håkan Nordmark. Hur har slåtter och foderinsamling skett genom århundrandena.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda innan
torsdagen den 12 mars.
Anmäl om du kommer. För smörgåstårtans skull,
till Matthias Hackenkamp eller Per Swedin

Lieslipning
Behöver lien slipas? Det finns möjlighet till
detta hos Kjell Gustafsson eller Niclas Kareld
som har slipstenar till förfogande.

Kurser
Vi planerar att hålla slåtter- och hässjningskurs.
Bestämd plats och datum kommer i sommarutskicket. Hör av er till Kjell 070-586 11 65

Sommarresa 6-7 juni
I år besöker vi Blekinge med tonvikt på de östra
delarna. Ett utförligare program kommer i
sommarens utskick. Bra om intresseanmälan
kommer redan nu. Underlättar för bokning av
färdmedel och övernattning.

Slåtterplatser
Kronobergs slåttergille

Tykatorp

Lundby
Vårstädning/fagning
Vi förutsätter att alla deltar i denna viktiga arbetsuppgift för skötsel av våra ängar.
Meddela slåttervärden om du inte kan komma.
Vårstädning-/räfsning sker i:
Lundby lördag den 25 april kl. 09.00 Ta med eget fika
Tykatorp lördag den 18 april kl. 09.00 Ta med eget fika
Telefonnummer till slåttervärdarna hittar ni i adressförteckningen. Adresser 2019

Slåtterplatser
Fundera på var du skall vårstäda och slå. Tykatorp i Ljungby kommun och
Lundby i Uppvidinge kommun. Du får en detaljerad karta med nästa utskick
Slåttertid sommaren 2020:
Lundby lördag den 25 juli
Tykatorp lördag den 1 augusti

Extraslåtter
Har du lust att slå och träna höra av dig till styrelsen. Anmäl dig till en av våra slåtterplatser, men
du är välkommen till båda.

Slåtterdagen börjar kl. 09:00 och pågår till uppdraget är uppfyllt.
Var och en tar med mat och dryck till slåttern.

