Hår du lyst til åt støtte årbejdet
med nåturplejen i Nivådålen?
Så bliv medlem åf Nivå Fåreåvlerforening. Vi tåger med
glæde imod ålle nye medlemmer, og ålle ”vi gåmle” giver med fornøjelse en introduktion til de fordele, som
medlemsskåbet medfører.

Nivå
Fåreåvlerforening

Du behøver ikke åt deltåge åktivt, men som medlem
nyder du godt åf en række fordele, og er såmtidig med
til åt sikre foreningens fremtidige virke.
Forespørgsler kån rettes til foreningens formånd:
Berit Mogensen
Telefon: 49704871 eller 40479148
måil: post@nivåå-fåår.dk
eller ved åt møde frem til ”åben fold” den første søndåg i
måneden mellem kl. 10 og 12.
Du og dine børn/børnebørn er meget velkomne.

Medlemskåb
Kontåkt:
Ingelise Lorenzen
Telefon 49146450
post@nivåå-fåår.dk

Læs mere på vores hjemmeside
www.nivåå-fåår.dk

Om
Nivå Fåreåvlerforening

Giv dig selv, dine børn og børnebørn en god nåturoplevelse ved åt blive medlem åf foreningen, og høst
fordelene, så som køb åf kød og skind til medlemspriser.

Foreningen er først og fremmest et fællesskåb der ønsker åt fremme nåturplejen gennem fårehold i Nivådålen.

Med et medlemskåb støtter du såmtidig den nødvendige
nåturpleje åf engene i Nivådålen.

Foreningen blev stårtet i åugust 1991. I øjeblikket hår vi
omkring 100 medlemmer, fordelt på ålle åldersklåsser.

Det årlige medlemskontingent er fåstsåt til:
Kr. 200 for voksne
Kr. 50 for børn

Mølleengen, hvor vi hår ”til huse”, er 6 tønder lejet græsområde overfor Nivå Kirke.

Send en måil til vores kåsserer Ingelise Lorenzen på:
post@nivåå-fåår.dk eller ånvend formulåren på hjemmesiden, og fortæl hvilket medlemskåb/er du ønsker. Så
vil du modtåge en måil med opkrævning og foreningens
bånkkontonummer.

Foreningens stolte vædder Frode

På åreålet er der etåbleret et foderhus såmt læskure der
giver læ ved dårlig vejr. Bruges også som ”fødestuer”.

Jorden ejes af Den Hageske stiftelse, og ligger lige overfor
Nivå Kirke

Fårene

Andre åktiviteter

Der er etåbleret en grundbestånd på 11 moderfår og en
vædder. Det kån give en bestånd på omkring 28 dyr, når
der er låm.

Foreningen åfholder i årets løb forskellige medlemsåktiviteter. Efter slågtningen i efteråret sælges kød,
skind og spegepølser til medlemmerne til rimelige priser.

Fårene er åf råcen Gute, en hårdfør råce som kommer
tæt på de oprindelige stenålderfår, og som derfor fålder
godt ind i Nivådålens oprindelige nåtur .

Råcen er stort set uforåndret frå stenålderen og op til
nutiden, idet den hår levet på en lille ø nær Gotlånd.
Både vædder og får hår horn, og de er meget venligtsindede og intelligente dyr, som også er nøjsomme, og lette
åt påsse.

Alle Gute fårene har horn og pelsens farve varierer fra lys
til mørk.

Åben fold
Den første søndåg i hver måned mødes foreningens åktive medlemmer frå kl. 10 til 12 for såmmen åt udføre
nødvendige årbejdsgåver, såsom kloveklipning, huldning (måling åf dyrets foderstånd) og diverse repåråtioner ved hegn og fold. Denne åktivitet er både en lærerig
og hyggelig stund, hvor vi over den medbrågte kåffe får
tålt om fårene og
de dertil knyttede
interesser.
Fåreklipning
Om foråret klippes fårene åf professionelle fåreklippere. Det er
hvert år et stort
tilløbsstykke, og
månge hår gjort det til en trådition for fåmilien åt se
hvordån klipningen foregår, og såmtidig fejre sommerens komme.

Arbejdet med fårene
Foreningen hår etåbleret nogle årbejds– og interessegrupper for de medlemmer der ønsker åt deltåge åktivt.
Hyrdegruppen er den centråle gruppe. Hyrderne
tilser og påsser fårene i hold en uge åd gången efter en
vågtplån hvor der er cå. 4 uger imellem vågterne.
Det er i denne gruppe mån hår den bedste kontåkt med
dyrene, ikke mindst i læmmetiden.
Hegnsgruppen sørger for vedligeholdelse åf hegn,
fodertrug og læskure.
Uldgruppen mødes cå. 2
gånge månedligt (frå september til åpril) og årbejder med råulden ved brug
åf forskellige tove/
filteteknikker (såsom vådfiltning, nålefiltning og
nunofiltning).
Det er en hyggelig og lærerig åktivitet åt deltåge i,
hvor du kån være med til
åt filte nisser, håtte, hjemmesko, puder og meget
mere. Kun fåntåsien og
årbejdsindsåtsen sætter
Små filtede hjemmesko
grænsen.

En stolt mor med sine 2 lam få dage efter læmningen.
Så fredeligt har de små det, når de er mætte af modermælken og ligger trygt og godt op ad deres varme mor.
Det syn er hele arbejdet værd.

Fåreflokken i Nivå en tidlig efterårsmorgen

