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Dagen bjöd på alldeles strålande sol, och vi kunde vandra omkring och begapa och beundra hur 
Jennies och Anders gård har fortsatt att utvecklats sedan förra sommaren. Bland annat har en stor 
hundgård byggts, och den gigantiska voljären blivit klar. Synen som möter en när man kör in på 
gårdsplan och ser den torna upp sig framför en är oförglömlig. Vilken djurpark som helst skulle vara 
stolt! 

 

Här huserar arorna Ajax, Bob och Tillak tillsammans med 4 jakos, ett gäng amazoner, varav Amy är 
den som utmärker sig mest med sin väna(?) stämma, några halsbandsparakiter och två slags ankor 
som fått sitt hus annekterat av en skendräktig jako. Tjo, vad det är livat i den "holken"! 

Här följer lite bilder på övrigt folk och fä. Vi var totalt 19 personer som återigen fick njuta av gårdens 
gästfrihet och handla ägg och fina prylar i gårdsbutiken. 

 



 



 

 

 

 





 

 

Till slut fick vi dukat upp grilltillbehören så att vi kunde lägga på vårt grillgodis och stilla vår hunger. 
Att sitta på altanen och lyssna till kraxande, kacklande, bräkande, gnäggande, majauande, skrattande 
och allsköns härliga ljud och titta ut över sjön eller in i den djupa skogen är alldeles förtrollande.  

Till kaffet bröt vi tillfälligt in och återgick väldigt kort till föreningsformalia, genom att avhålla den 
extra föreningsstämma som kallats till med anledning av att det på den ordinarie föreningsstämman 
uppstod frågor runt bokföringen av medlemsavgifterna, vilket styrelsen lovat att återkomma med. 
Rita förklarade att det hade att göra med att medlemsavgifter och avgifter bokförs på det år då det 
betalas, och inte på det år de avser. Många medlemmar betalade före årsskiftet 2017/18. Därför ser 
det ut som om det betalats mer till SF under 2018 än vad medlemmarana betalat in, vilket alltså inte 
er fallet. Efter den förklaringen godkändes årsredovisningen för 2018 och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Den extra föreningsstämman avslutade och vi återgick till 
"väsentligheterna", d.v.s. att ha trevligt tillsammans.  
 
Vi hade verkligen en fantastisk dag, återigen. Ja, det är en bit att åka, men vi kunde enas om att det 
var värt varje meter på vägen! 
 
vid tangenterna 

/Lena 

 



 

Oj, en fembent zebra! 


