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HÖSTEN/VINTERN 2022-2023

Arbetsmöten
i Källslätten
Söndag 16 oktober kl 10.00
Diverse trädgårdsarbete bl.a. med
ormbunksröjning.
Rensning av källan.

Onsdag 28 december
kl 16.00

Söndag 13 november kl 10.00

Fackeltåg till Källslätten
Samling vid Koltorget.
Vi tänder brasan så det finns möjlighet till korvgrillning.
Ta med fackla, något att grilla och varma kläder.

Röjning ovan ladorna.
Plocka granplantor.
Genomgång av hässjevirke.
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Årsmöte
2023 >>
>>
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Torsdag 23 mars
kl 18.30

Medlemmarna kallas till ordinarie årsmöte.
Plats: Lundgrens i Mora by, Gustafs.
Program meddelas i vårprogrammet. Välkomna!

Ge ditt stöd till Källslättens bevarande
Källslätten har brukats av Källslättenföreningen i mer än femtio år och skötseln
bedrivs helt ideellt. Som medlem i föreningen har du möjlighet att vara med och
bevara ett unikt område för framtiden.
Välkommen att stödja oss genom att bli medlem i föreningen. Det kostar 50 kr
för fullbetalande och 10 kr för familjemedlem per år. Vi hoppas även att fler av
våra gamla medlemmar vill fortsätta vara med i föreningen genom att betala in
medlemsavgiften. Betala via swish till nummer 123 295 64 49 eller till bankgiro
nr 175-1494 (skriv ditt namn och din e-postadress) så stödjer du
Källslättens bevarande.
Besök gärna vår hemsida kallslatten.se Har du facebook så finns vi även där.

Slåttern 2022
Hade vi julis tre absolut kallaste dagar? Torsdag
morgon åkte jag glatt från Värmland i shorts och
innan dagen var slut så hade ullkalsongerna åkt
på. Jag ska erkänna att de var kvar, dag som natt,
till och med söndag förmiddag när ”slåttervädret”
äntligen kom tillbaka.
Unikt för årets slåtter var dokumentärfilmaren
Jakob som gör en film om Källslätten. Stort tack
till alla som ställde upp att bli intervjuade under
slåttern! Det ska bli spännande att se om han
lyckades fånga värmen i föreningen trots kylan
och blåsten. Just blåsten var obehaglig, speciellt
när den vände upp och ner på ett av partytälten
helt plötsligt. Som tur var kom ingen till skada och
tältet monterades direkt ner.
Borta var i alla fall coronarestriktionerna och
den tidigare tomma känslan på lördagskvällen
ersattes av otroligt god mat, musik, dans och lek!
Allsången kring elden varade förbi midnatt med en
bleknande solnedgång som kuliss och brinnande
engagemang bland sångarna.

Arbetet flöt på bra och vi kunde glädjas över nytillskott bland hästekipagen. På söndagen fick vi
skåda den maffiga synen av fyra hästar som körde
samtidigt till de sista hässjorna. Äldst av hästarna
är ardennern Rocky som gjorde sin ”sista slåtter”
för tredje året i rad. I vintras var ägare Håkan säker
på att Rocky skulle lämna jordelivet men våren
kom och vi fick åter njuta av hans trygga lunk
framför släpräfsan. Jag anser att Rocky platsar
med en egen sång i sånghäftet till nästa år.
Längtan är redan stor och som tur var har vi
arbetsmötena att se framemot så tiden går lite
snabbare, vi ses!
Amanda Svensson

