Utgiven av Tillväxt Frostviken

27 april 2018
JormKrönika (3): Våren är
på väg… från Hornborgasjön
till Frostviken

Den trettionde april blir det
valborgsmässoafton, en fest som firas
som vårens inledning. Valborg innebär
för många som bor i Frostviken en
vändpunkt. Vintersäsongen avslutas
och nu är det sommarvärme man ser
fram emot. Naturen vaknar och snart
slår de första växterna ut och kommer
flyttfåglarna tillbaka för att häcka.
På valborgsmässoafton tänds brasor,
och det gör man också i Frostviken,
så klart. Det sjungs sånger vars text
handlar om vårens återkomst. Snön
smälter bort och i Jorm, där jag bor,
brukar det vara på slutet av april isen
på sjön börjar spricka upp.
Det har varit en vintersäsong med
växlande temperaturer. Under vissa
perioder har det varit rejält kallt men
nu – när jag sitter vid datorn och
skriver under helgen i mitten av april 
är det dryga plusgrader. På altanen är
det femton grader varmt, men på
vissa ställen runt huset däremot
ligger snön en meter djup eller mer.
Vilken kontrast! Jag vet inte hur tjock
isen på Jormsjön är. Vi får se om isen
spricker upp på valborg också i år.

Evenemang
Ett annat tecken på att vintern
förvandlas till sommar är tranornas
återkomst. För… allsång på
valborgsmässoafton, vårens inledning
och tranans läte hör ihop. Det tycker
jag och jag utgår ifrån att det också
gäller för alla andra som bor i
Frostviken.
Jag vet inte om tranorna håller sitt
löfte och kommer tillbaka i rätt tid i år.
Men… jag har redan sett mycket
tranor, närmare bestämt ungefär
sextontusen! För jag var i södra
Sverige där jag såg trandansen på
fälten i södra delen av Hornborgasjön.
Att vara med om trandansen vid
Hornborgasjön var något jag hade
önskat mig under många år och,
äntligen, den 11 april 2018 blev det
dags och var jag framme. Och vilken
tur jag hade! Det var klart väder, tio
grader varmt, is och snö hade smält
bort och det var gott om fåglar.
Att tranor rastar i så stora mängder
vid just denna sjö mellan Vänern och
Vättern är brännvinets förtjänst.
Tidigare var det så att
brännvinsfabrikerna, som fanns i två
byar i närheten, lämnade kvar stora
mängder spillpotatis i jorden, vilket
innebar att det var gott om energirik
föda för tranorna. Idag har
potatisodlingarna i trakten upphört
men i stället sprids det ut korn för
tranorna  det är Länsstyrelsen som
står för det  ‘för att undvika skador på
de omgivande jordbruksmarkerna och
till glädje för alla besökare som hälsar
våren välkommen med
Västergötlands landskapsdjur’.
Jag vistades vid Hornborgasjöns
stränder i tre dygn innan jag kom till
Jorm. Jag såg trandansen, en riktigt
fin upplevelse som jag kan
rekommendera.

Valborgsmässoafton
Konsert i kyrkan kl 18.00
och brasa vid hotellet
5 maj kl. 1116
Loppis på Saga

Och är man där är det också andra
fågelarter, som sångsvan och grågås,
man ser i stora mängder. Också de
fåglarna mumsar på kornet!
Dessutom passade jag på tillfället och
tittade jag runt i Varnhem, en by som
ligger lite norrut. Där i kyrkan ligger
Birger jarl, Stockholms grundare,
begravd. Och i närheten ligger ruinen
efter en av de första kyrkorna i
landskapet och dess stora kyrkogård
med tusentals gravar, varav de äldsta
är mer än tusen år gamla. Runt
kyrkogrunden genomförs arkeologiska
undersökningar sedan 2005 och de där
spännande utgrävningarna har kastat
nytt ljus över Sveriges historia under
vikingatiden!
I ett nybyggt museum i närheten finns
mycket intressant information att läsa
om det. Ett besök på det museet kan
jag därför också rekommendera.

Tranorna är på väg norrut. De kommer
tillbaka till Frostviken i år. Det är säkert.
Det sa några av dem till mig. ‘Hej, vi
ses snart!’ viskade de, när jag for iväg.
Men om det blir på valborg vi ses
igen… det sa de inte! Så spännande
det är i naturen!
På återseende och ha en riktigt fin vår!
Adrie Meijer/A3jorm

Tillväxt Frostviken
inbjuder till Årsmöte
31 maj 2018 kl. 18.00
i Naturum
Dagordning – Sedvanliga
Årsmötesförhandlingar
Välkomna

Förbeställ ved  leverans efter midsommar.
*80 l säckar
*1,5 m2
eller *vagnslass
SVETS & MEK 0705774926
Vi på Matkroken i Nordli har en trivelig blomsterbutikk i
butikken. Her kan du bestille blomster til en hver anledning.
Vi lager borddekorasjoner, buketter, sorgbinding mm.
Dere kan ringe +4774337125 eller sende epost til:
post@liernes.no for mere informasjon og bestilling.
Se også vår facebookside Matkroken Lierne.
Velkommen!

Forum Frostviken
inbjuder till Årsmöte
2 juni 2018 kl. 15.00
i Naturum
Dagordning – Sedvanliga
Årsmötesförhandlingar

Välkomna
Arbetet med att sammanställa

SOMMARPROGRAMMET 2018
har påbörjats!
Kom ihåg att meddela era
evenemang och öppettider i
god tid!
SENAST 15 maj vill jag ha in
era svar. (Kom ihåg att det är
gratis marknadsföring!)
Skicka mail till:
frostviksbladet@aggemyr.se
skriv gärna
"sommarprogrammet" i
ämnesraden.

Nästa nummer av

Äntligen fick vi ett Flyktinglopp med mycket snö!
Ett stort tack till skidåkarna, publik, arrangörer och inte
minst alla sponsorer. Tillsammans bidrar alla till att det
blir ett fantastiskt arrangemang
Flyktingloppet
sida 2

kommer ut 25 maj
Deadline för
annonser och
inlägg
15 maj.

HAR DU
något
ROLIGT,
SPÄNNANDE,
INTRESSANT,
DRÅPLIGT,
OVÄNTAT
att berätta som rör
Frostviken?
Dela med dig av din
berättelse
till frostviksbladet!
frostviksbladet@aggemyr.se

Frostvikens Musik & Kultur arrangerar tillsammans med
Föräldraföreningen Valborgskonsert
i Kyrkan den 30/4 kl 18.
Artist är Simon Swanström med vänner.

Kom gärna in med
synpunkter och
debattinlägg!

Brasan tänds efter konserten. Fackeltåg från Kyrkan till brasan.
Entré 100 kr/vuxen
Medlemmar 50: samt barn/ungdomar 718 50:
Barn under 7 gratis.

Fikaservering vid brasan ca 19.00
sida 3

sida 4

