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Hej alla vänner av Kretsloppshuset!
Här står ett knippe stackars penséer och huttrar i
kallblåsten och utemöblerna lockar inte våra gäster
att sitta ute. Vi har inte ens tagit fram parasollerna
från vinterförvaringen ens…. Men vilken tur att vi
har ett hus där det är vår inomhus och alltid grönt
Det är full fart på växtligheten i växthuset bredvid
caféet och det kommer att bli ett rekordår för druvor
ser det ut som!

Och vi har ändå börjat så smått att sätta ut
salladsplant i alla fall. Här ser Ni vår duktiga
praktikant Belinda som trotsar kylan! Hon värmer
sig mellan varven med att vattna och sköta om
växterna inomhus.
Men vädret är nog ändå rätt idealiskt för alla vackra
perenner och lökar som börjar synas i trädgården. I

höstas satte vi en hel hop med vackra allium-lökar som blir som svävande stora lila
och gräddvita bollar på långa stänglar och de ser ut att älska livet vid
Kretsloppshuset  . Nu väntar vi på stänglarna och sedan ”bollarna”.
När jag kom till Kretsloppshuset för en liten ”morgonrond” idag, så möttes jag av
denna flock promenerande höns. Den unga tuppen sköter om de gamla hönsdamerna
på ett alldeles förträffligt sätt och håller ihop flocken så det blir så fotogeniskt!
Hönsen har flyttat ut från Kretsloppshuset till sitt lilla sommarhus och på dagarna får
de gå lös och känna sig fria. Det är nog ingen tvekan att de gillar utelivet!

Några som också gillade utelivet var 15 studenter från Mittuniversitetet som i
tisdags gjorde ett studiebesök med arbetsdag hos oss. Det blev snack och mat och
gemensamt arbete och vi fick 22 av våra cirka 80 rosenbuskar i Rosenträdgården
helrenoverade med ogräsrensning, gödsling, klippning och kantskärning.

Och så hjälptes vi åt att kratta stora delar av våra ganska vidsträckta marker! Det
blev en fin dag, lagom temperatur, många skratt och utbyte av idéer. Kanon!!

Ja – nu närmar sig en av de stora helgerna för Kretsloppshuset!

Morsdag
är en dag där
många besöker
oss och njuter av
miljön och den
goda maten.
Felicia och AnnChristine har
planerat för en
underbar
morsdagsbuffé
och i butiken har
vi gjort lite extra
fina presentpåsar
som ska visa
kärlek och
omtanke.

Så här ser vår affisch för morsdag ut och jag bara gör det enkelt för mig och klickar
in affischen, så skriver jag inte mer om det! Boka gärna bord! Förra året blev det
trångt 

Vi måste också berätta om en hel del roliga nyheter i butiken. Bl a har vi blivit stolta
återförsäljare för LEMMELKAFFE – ett jätte gott mörkrostat kokkaffe som skapats
av några hängivna kaffeälskande grabbar från Gällivare och som fått en superläcker
förpackning. Man slår ett slag för riktigt kokkaffe – helst kokat över öppen eld 
Det finns jätte fina läderpåsar till kaffepannor och så följer det med ett litet paket salt
till varje kaffepaket för att värna en gammal tradition från norr.

Aktuella öppettider:
torsdagar – söndagar kl 11-16
Men snart är det ju juni och då börjar vi trappa upp öppethållandet till
tisdagar – söndagar kl 11-16
…. och sen är det sommar  Från 1juli till och med mitten på augusti är det öppet
alla dagar kl 11-17

Ja men då så! Då är Ni återigen uppdaterade om livet i och runt Kretsloppshuset!

Önskar Er alla en underbar försommartid!

….. och som alltid:

Varmt välkomna till vårt gröna, sköna hus mitt i Mörsil!
Christl & Felicia & Ann-Christin

