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Gökotta, Garnmora stocken - 21 maj 2009 

 

 

Den 21 maj samlades 

ett 10-tal medlemmar 

vid Kaffe-stugan, 

Granmora.  

 

Vädret var varmt men 

ömsom sol och 

ömsom moln.  

 

 

Lasse räknar in alla 

deltagare. 
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Sedan vandrade vi i 

ca 15-20 minuter 

genom den härliga 

vår-grönskande 

skogen. 

 

Här har vi nått målet 
dvs. STOCKEN.  

Stocken som är känd 

av alla medlemmar 

som går stavgång på 
fredagar.  

Det är här som de 

brukar rasta och 

dricka en kaffe-tår. 

Hunden ser också ut 

att trivas gott i 

solskenet. 
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Alla satte sig till rätta 

på stock och sten.  

 

Sedan plockade var 

och en fram medhavd 

dryck och tilltugg.  

 

Stenarna som finns på 

bilden är lämningar 

från en forntida 

Domarring.  

 

Här höll man förr i 

tiden ting och dömde 

ut straff av olika slag 

till de som förtjänade 

det och kanske också  

till andra. 

 
 

Här ser vi ut över 

nejden. 

 

Senare på sommaren 

kommer det att finnas 

kor och får som betar 

av det gröna gräset. 
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Lasse håller igen 

munnen ett tag och 

ser lite fundersam ut. 

 

Men det var bara 

tillfälligt för att få ner 

smörgåsen i magen. 

 

Annars ser de ut att 

ha det skönt och gott 

i grön-gräset. 

 

 

Efter någon timme var 

det dags för hemfärd.  

Men eftersom vi alla 

trivdes vid Stocken så 

dröjde det ett bra tag 

innan vi kom iväg. 

 

Jag trycker att det här 

med Gökotta var ett 

jättebra initiativ och 

hoppas att det blir av 

även nästa år. 

 

Birger 
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