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Januari, jojo winter
De eerste periode in januari hadden
we nog wel wat winters weer, maar
de laatste weken gaat de temperatuur
als een jojo heen en weer. Een dag of
een nacht vorst en dan weer temperaturen ruim boven nul. Regelmatig
regen en soms wat mist. Geen winter
om over naar huis te schrijven, dus
waar ben ik mee bezig.
Hopelijk krijgen we in februari nog
een echt stukje winter en maakt dat
de januari maand weer goed!
Door deze weersomstandigheden
kunnen we weinig ondernemen. Volgende week gaan we naar Jämtland
en daar is het nog wel stevig winter,
dat wordt dus genieten.
Noorderlicht achter ons huis

Natuur
Het staat allemaal een beetje stil in de natuur en dat
is natuurlijk vrij normaal in deze periode van het
jaar. Maar normaalgesproken zien we nog wel eens
wat doortrekkende vogelsoorten hier, maar daar
is nu weinig van te merken. De soorten die hier de
hele winter blijven zien we wel op de voederplank
en heel enkel zie ik een soort die wat noordelijker
thuis hoort. Een paartje goudvinken en soms een
geelgors en daar blijft het dan bij.
De reeën zijn er wel altijd en slapen in de nacht ook
vaak in de buurt van ons huis. Dan hoeven ze ‘s
morgens ook niet zo ver te lopen voor het ontbijt als
dat geserveerd wordt. Momenteel zijn er 10 stuks
Reeën in een winterse sfeer
die regelmatig komen eten.
Deze maand hebben we voor het eerst noorderlicht kunnen waarnemen hier bij ons huis. Het was geen groot spectakel
zoals je wel op internet voorbij ziet komen, maar wel leuk om even van te genieten. We hopen op meer, want dit jaar is
het noorderlicht erg actief en ver zuidelijk zichtbaar. De kans om het straks in Jämtland waar te nemen is ook erg groot.
Als het tenminste helder weer is.

Renovatie
De kleine klusjes zijn ook allemaal klaar en nu is het wachte op het voorjaar. Dan is het plan om de entree en de badkamer aan te pakken. We wachten tot het voorjaar omdat
ook de verwarming daar verplaatst moet worden en dat is
niet fijn om dat in de winter te moeten doen.

Diversen
Het begin van het jaar begon goed met mooi winterweer.
We konden zelfs een sneeuwpop maken met Thomas. Hij
was daar erg van onder de indruk en moest iedere dag
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even kijken al we er langs kwamen. Helaas was het niet van lange duur en smolt de sneeuw en de sneeuwpop helemaal
weg. Nadeel hiervan is dat de grond hard bevroren is door de voorgaande koude periode, dan ontstaat er ijs op de plekken waar de sneeuw is vastgelopen. En ook de weg is dan een ijsbaan, slecht om te kunnen wandelen.
Nu is alles weg en ook het ijs op de weg is voor het grootste deel verdwenen. Afwachten op de volgende winterse periode, hopelijk wordt dat volgende maand nog wat.
We hebben nu allemaal onze derde prik gehad en kunnen dus nu ook wat makkelijker overal naar toe. Toch is het zaak
om hier de regels in acht te nemen, want ook hier stijgt het aantal besmettingen behoorlijk. We beperken ons daarom
maar zoveel mogelijk en komen alleen voor de nodige boodschappen in de winkelcentra. Melanie werkt ook zo veel
mogelijk thuis.
				
Meer foto’s vindt je op onze website:
				www.natureartproductions.com en op Facebook

Wandelen in de sneeuw

Thomas op de slee

De reeën zoeken voedsel onder de vogelvoerplank

Uitbuiken na het eten

Beeldbijlage

Berijpte planten, Byn

Langs de oever van het meer

Bysjön bevroren

Mist in Byn

IJsstructuren langs een beekje

Reeën achter ons huis

Reegeit

Winter aan het meer

