
Nyhetsbrev 

 Augusti - september 2015 
 

 

Hej alla vänner av Kretsloppshuset! 
 

 

Dags att sammanfatta ännu en Kretsis-sommar och 

förmodligen har de flesta av Er haft en lika blöt och 

kall sommar fram till mitten på augusti, som vi här i 

Mörsil. Men för Kretsloppshusets del så kan vi bara 

säga: wow – vilken sommar!! All time high  

beträffande gäster och det märktes att det var 

populärt att njuta av god mat och dryck i en grön 

miljö med utsikt mot en vacker trädgård, men ändå 

under tak och varmt och skönt . Men när den 

riktiga sommaren kom, så blev det äntligen även full 

fart vid borden ute i det fria och just den här unga 

damen på bilden gjorde sig så där alldeles extra bra 

i grönskan med sin vackra sommarhatt  

 

 

I början av juli hade vi en 

underbart trevlig rabarberfest med 

lite nya inslag, bland annat 

”Rabarber-Zumba” – vilket var hur 

roligt som helst och vi hade lyckan 

att ha ett strålande väder just på 

”vår dag”   

 

På kvällen bra livemusik och 

gästerna kunde sitta ute och njuta 

av middagen och goda drinkar från 

”Rabarberbaren”! Härligt! 

 

 

 

 

 

 

 



Några som gillade det blöta och svala vädret 

som ändå rådde mest hela sommaren, var 

uppenbart rosorna. Vilken enorm blommning! 

Och vilken doft! Vi kände oss manade att försöka 

hyfsa till så många rosenbuskar som möjligt, dels 

för att underlätta gräsklippningen och givetvis 

för att göra ett besök bland rosorna mer njutbar.  

 

Här ser Ni Birgit och Ann-Marie kämpa under 

var sin rosenbuske och Ni kan tro att rensningen 

är en taggig slitgöra bland rosendoft och 

surrande humlor  

 

Goda vänner från Tyskland gjorde ett dagsverke 

på sin semester och satt upp ett vackert 

kastanjestaket norr om rosenträdgård och det 

blev ett lyft!  

 

 

 

Och än blommar det! Den här 

skönheten fotade jag i morse. 

”Maidens Blush” heter den och 

man blir fascinerad över 

skönheten, doften och vetskapen 

att denna ros finns dokumenterad 

sedan 1629…..  

 



VÄXA-projektet hyr under 

sommaren vårt stora växthus norr 

om Kretsloppshuset och även en del 

av köksträdgårdslandet. Välskött 

och fint är både växthus och landet 

och Kretsis kök får leverans av 

purfärska, härodlade örter och 

grönsaker! Helt underbart! 

 

Även hönsen är tacksamma för 

VÄXAS odlingar och är aktiva i 

trädgårdslandet. Sprätter och äter 

upp det som växer ;) 

 

 

Jo – hönsen har haft en mycket 

bra sommar. Inga räv- eller 

hökattacker. Gott om mat. Frihet 

att spankulera runt. Sandbad. 

Snygg tupp. Ja – allt verkar bra 

och då och då klämmer de ur sig 

ett ägg eller två också ;) 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det snart dags för 

SKÖRDEMARKNAD med pubkväll 
 

Lördagen 5 september kl 11-16 
Skördebuffée, Sven-Olofs kolbullar, nygräddade våfflor i uteköket, färska grönsaker 

från Ås Trädgård, Kålbergets ost, yoghurt, chark, tvål & keramik, Britt-Marie bakar 

tunnbröd i bakstugan 

 

Och på kvällen bjuder vi in till 

 

Pubkväll med livemusik och mat 
 



 



Apropå skörd: årets persikoskörd var enorm och är ett 

välkommet tillskott till pajer och som bas till 

drinken ”Bellini” – som Ni kan smaka på 

Skördemarknadens kväll. Även vindruvor har det blivit 

i massor och de kommer vi att sälja på 

skördemarknaden  

 

Här nedan ser det ut som att Birgit har skördat rosor 

– men det är bara en av mängder av skottkärror som 

hon kört bort med avklippta grenar och ogräs!! Här 

kör hon just genom bågen av rosen ”Polstjärna”….. 

 

 

 

 

Aktuella öppettider 

under hösten    
 

Öppet torsdag – söndag kl 11 - 16 
 

 
 

Med en bild på Ann-Christins underbara höstbukett med blommor från 

Kretsis trädgård vill vi önska Er en fin höst… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... och som alltid: 
Varmt välkomna till vårt gröna, sköna hus mitt i Mörsil! 

Christl & Felicia & Ann-Christin 


