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Ut i det blå 26 aug. 2017

Så var det åter dags för årets höjdpunkt för aktiva, passiva och stödjande medlemmar med respektive.
Alf C med Ingegerd hade som vanligt planerat och arrangerat en mycket trevlig och ytterst hemlig, "Uti det
blå-resa”
Resan startade som vanligt kl. 09.30 från Mobilia . Dessförinnan hade bussen packats med förnödenheter
hemma hos Alf i Tygelsjö. Några resenärer plockade vi upp i Lund och vid Gårdstånga. Totalt blev vi 48
stycken deltagare.
Resvädret var perfekt, med halvklar himmel. Bussen styrde kosan inåt landet och vi passerade Höör.

Vid Frostavallen hjälptes vi åt att bära fram kassar och lådor till borden. Fram kom Ingegerds inlagda stekta
sillar på grovt bröd, snaps och öl. Alla är överens om att detta är en väldigt trevlig start på höstterminen.
När maten var slut och efter ytterligare några snapsar blev det kaffe och Ingegerds hembakade
blåbärsmuffins.
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Nu visslade Alf C att det var dags för uppsittning och vidare färd mot nästa anhalt. Chauffören styrde norrut
via Tyringe kurhotell och till slut hamnade vi i Bjärnum som är känt för sin möbelindustri. Tidigare har här
legat över 50 fabriker varav 34 verkat samtidigt. Här besökte vi hembygdsmuseet. Vi fick ett kort föredrag
om museets historia som går tillbaka till 1800-talet då Atto Peto började samla föremål av antikvarisk
karaktär. Nu speglar samlingen en bred bild av olika intressen. Hit har man flyttat en gammal skola och
andra byggnader från lantbruket. I huvudbyggnaden har man samlat väldigt mycket äldre bruksföremål. En
del kände man igen som man själv använt.
Efter att vi gått runt på egen hand blev det dags för eftermiddagsfika med avec.

Bussen styrde söderut mot Hovdala slott som utgör ett av de främsta minnesmärkena från snapphanetiden i
Skåne. Här mötte, två guider, upp som visade oss runt och berättade om slottets historia.
Gården omtalas första gången 1130, men fick sitt nuvarande läge på 1500-talet. Med sitt läge i gränslandet
spelade Hovdala en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet.
Mangården var ursprungligen helt kringbyggd men har nu tre längor. Den norra byggdes i början av 1500talet, ankarjärnen bär årtalet 1511. Den östra, som varit det egentliga boningshuset, byggdes 1681-82 av Jens
Mikkelsen, adlad Ehrenborg av Karl XI 1687. Den södra längan byggdes 1805.
Till godset hör också ett mäktigt porttorn, byggt år 1600, liksom den stora ladu- och magasinsbyggnaden
som uppfördes av Jens Mikkelsen 1680. Mitt emot denna ligger den stora ladugården av sten från 1868.
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En vissling och vi satt åter i bussen för vidare transport till Fulltofta.
Vid Fulltofta storkhägn pågår ett spektakulärt skådespel med 25 häckande par på en och samma plats och är
storkprojektets största hägn
Det byggdes av Region Skåne och stod klart 2004. I hägnet bor främst polska storkar som har importerats i
två omgångar (2004 och 2009). Storkarna har hamnat på olika djurparker efter att ha rehabiliterats från
skador i det fria. Detta gör att flera av storkarna inte kan flyga då vingarna är stela eller delvis amputerade.
Periodvis vistas även ungstorkar i hägnet. På stolparna som bär upp nättaket häckar fria storkar.
Under tiden vi såg på hägnet serverades vin och chipps.

Från hägnet fortsatte vi ner till Ringsjöns strand till Adolfssons fisk för kvällens middag. Här blev vi
undfägnade med en förrätt som bestod av grov smörgås med räkstuvning. Till huvudrätt fick vi en utsökt gös
med sparris och glaserade potatis samt vitt vin. Efterrätten bestod av äpplekaka med vaniljsås och kaffe.
Alla njöt av den goda maten, mätta och belåtna styrde vi kosan hemåt.
Alla var mycket belåtna med dagen och framförde sitt hjärtliga tack till Alf och Ingegerd.
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