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Vid årsmötet 1/5 2015 fick vi lyssna på musik och berättelser av
2xShagerström, bl a följande skoluppsats:

Nyttan med kon
Kon är ett husdjur… Men den finns också
utanför husen. Och den lever ofta på landet,
men den kommer också in till staden, men
bara när den skall dö. Men det bestämmer
den inte själv
Kon har sju sidor… den översta sidan, den
nedersta sidan, den främre sidan, den bakre
sidan, den ena sidan, den andra sidan och
den invändiga sidan.
På den främsta sidan sitter huvudet… Och
det är för att hornen ska ha något att sitta
fast på. Hornen är av horn och dom är bara
till prydnad. Dom kan inte röra på sig, men
det kan öronen. Dom sitter på sidan av
hornen. Kon har två hål framme i huvudet.
Dom kallas ko-ögon. Kons mun kallas mule.
Det är nog för att den säger mu.
På den bakersta sidan sitter svansen… Den
använder den för att jaga bort flugor med,
så att dom inte ramlar ner i mjölken och
drunknar.
På den översta sidan – och den ena sidan –
och den andra sidan, är det bara hår… Det
heter ko-hår och har alltid samma färg som
kon. Färgen på kon heter kulör.

Den nedersta sidan är den viktigaste för där
hänger mjölken. Och när mjölkerskan öppnar
kranarna så rinner mjölken ut. När det åskar
så blir mjölken sur… men hur den blir det
har jag inte lärt mig ännu. Kon har fyra ben…
Dom heter ko-ben. Dom kan också användas
till att dra ut spikar med. Kon äter inte så
mycket, men när den gör det äter den alltid
två gånger. Dom feta korna ger helmjölk.
När kon är dålig i magen ger den ost. I osten
är det hål. Men hur den gör hålen har jag
inte heller lärt mig ännu.
Kon har gott luktsinne… Vi kan känna lukten
av den på långt håll. Kons valpar heter
kalvar. Kalvens pappa heter tjur, och det gör
kons man också. Tjuren ger ingen mjölk och
är därför inget däggdjur.
Den som kommer och hämtar kon när den
blir gammal heter ko-fångare. Den sitter
ofta framme på bilar. Så blir kon slaktad,
man häller mjölken i tetror som vi kan köpa i
affären. Kons fyra ben skickas till snickaren.
Det kallas för återanvändning.
Som man kan se är kon ett nyttigt djur. Och
därför gillar jag kon väldigt mycket.

Henneviken 17/6-16 en sommarkväll i vacker natur, god grillmat, trevlig
gemenskap och berättelser om hur det var förr i våra bygder!

Årets sammankomster:
Tisselskogsdagen – sista söndagen i augusti, 28/8. Dagen börjar med gudstjänst i
Tisselskogs kyrka kl. 11:00 och fortsätter sedan med marknadsdag i och vid
församlingshemmet, där det finns fika av olika slag, marknadsstånd, lotterier
och underhållning.
Höstfest – i oktober eller november (se annonsering) bjuder
hembygdsföreningen in till fest i församlingshemmet i Tisselskog. Kvällen bjuder
på trevlig samvaro, lotterier och glada skratt kring borden.
Semlefesten – tisdagen den 28/2 2017, kl. 18:30. Vi äter semlor och dricker
kaffe, samtalar och har trevlig, i Tisselskogs församlingshem.
Årsmöte och vårfest – 1/5 2017 kl. 18:00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar
följs av trevlig samvaro kring servering och lotteri.
Grillfest – Anmäl dig till en trevlig kväll ute i vacker försommarnatur. Vi grillar,
äter och dricker gott, samt umgås in i den ljusa sommarnatten. (Se annons i
lokaltidningen.)
Hjärtligt välkommen att delta vid dessa tillfällen!
Du är också välkommen att bli medlem i Tisselskogs hembygdsförening.
Medlemsavgift 100:-/år (barn under 15 år gratis) sätts in på
bankgiro nr: 880-0633. Tisselskogsboken kan köpas för 150:Styrelsen:
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