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Vårutskick (eller, snart är det 
dags!) 
 
Husbonden Tórodd stod upp tidigt om 
morgonen och delade ut uppgifterna för dagen. 
Somliga drog ihop höet medan andra stackade 
det. Husbonden satte kvinnorna till att vända det 
hö som ännu inte var torrt, och de delade upp 
arbetet mellan sig. ... Och det arbetades duktigt 
under dagen. 
Men när det löd ett stycke fram på efter-
middagen dök det upp ett svart moln på himlen 
norrut över Skor, och det rörde sig snabbt och 
drog rakt in över gården. Alla trodde att det var 
regn i molnet. Tórodd bad den att stacka höet... 
Molnet drog snabbt in. Och när det kom över 
gården vid Fródá följdes det av ett så stort 
mörker att ingen kunde se bortom gårdstunet, 
och de kunde knappt urskilja sina egna händer. 
Ur molnet kom så mycket regn att allt hö som 
låg utbrett på backen blev genomvått. 
Ur den isländska sagan Eyrbyggarnas saga som 
avslutas år 1031 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmötestid   
Tisdagen den 26 april 2022 kl.18.30 i Studie-
förbundet Vuxenskolans lokaler, Centralgatan 3 i 
Alvesta. Mitt emot hotell Rådmannen. 
 
Föredrag/information: Torbjörn Tyler, 
biologiforskare och museiintendent vid Lunds 
universitet. Han kommer informera om Skånes 
landskapsförändringar och dess konsekvenser för 
florautveckling under 200 år. 
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda innan 
torsdagen den 21 april. 
 
Anmäl om du avser komma, 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 sommar-
utskicket. Hör av er till Kjell 070-586 11 65 

Sommarresa söndag 8 maj 
 

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. 
 



 

 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 9 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
Tykatorp lördag den 23 april kl. 09.00 Ta med eget fika 
 
Telefonnummer till slåttervärdarna hittar ni i adressförteckningen. Adresser 2021 
 

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 2022: 
Lundby lördag den 23 juli 
Tykatorp lördag den 30 juli 
 
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. 
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