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hänt

Stolarna i Spånga prästgård har nu 
fått nytt tyg på sitsarna. Det är vår 
husmor Lena som klätt om alla 69 
stolar. Visst blev det !nt?

Bina har vaknat
I slutet av april var det så dags att lyf-
ta på locket till våra två bikupor som 
står intill väggen på Spånga prästgård. 
Skulle bisamhällena ha klarat vintern? 
Det !nns mycket som kan gå fel. Fram-
för allt är det ett farligt kvalster, Var-
roa, som lever på honungsbin och kan 
ta ihjäl ett helt samhälle. Men som tur 
var såg allt bra ut i våra kupor.  Det är 
en grupp på tre personer, Lena, Roger 
och Hedvig som sköter om våra bin. 
Kuporna kom till församlingen i hös-
tas så vi är relativa nybörjare på biod-
ling. Församlingens hållbarhetsgrupp 

såg biodling som en väg in i ett hållba-
rare samhälle. Binas absolut viktigas-
te uppgift är att pollinera växter och 
därmed möjliggöra deras befruktning. 
Honungen är i sammanhanget bipro-
dukt i dubbel bemärkelse. Det är brist 
på pollinerande insekter i den svenska 
naturen. Därför behöver den "er bin. 
Det är också brist på svensk honung. 
Vi måste importera stora mängder var-
je år. Som ett led i församlingens mil-
jö- och hållbarhetsarbetet känns det 
därför som en självklarhet att odla bin!

deN gamla Rättargården intill 
Spånga kyrka har fått lite ny in-
redning. Gården byggdes i mitten 
av 1800-talet som rättarbostad, 
ett hem åt en förman vid ett större 
jordbruk. Nu har den interiört fått 
sig ett lyft och vi hoppas att gården 
ska utnyttjas än mer för kalas kring 
dop, vigsel eller begravning.

Rättargården rymmer 30 personer 
och du kan låna den i samband 
med dop, vigsel eller begravning. 
Ring vår bokning om du är intres-
serad, 08-505 990 01.
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