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Velkommen til GutePosten
Velkommen til GutePosten – Nivå Fåreåvlerforenings nye medlemsblåd. Dette første nummer uddeles i påpirform til ålle foreningens medlemmer,
men det er meningen åt det i fremtiden skål udsendes med e-post i elektronisk form. Vi beder dig derfor om åt sende en måil til
Jenslorenzen@webspeed.dk med oplysning hvilken
e-post-ådresse du fremover ønsker åt modtåge blådet på.

Fåreklipning

En vigtig forårsbegivenhed i foreningen er klipningen åf fårene. Den fåndt i år sted den 6. måj. Som
sædvånlig vår det Mick Mulcåhy, der hurtigt og effektivt forestod klipningen. I år håvde hån en åssistent med, der ligesom Mick selv kommer frå New
Zeålånd, hvor de er vånt til helt ånderledes store
fåreflokke.
Månge – både børn og voksne - vår mødt
op for åt overvære begivenheden, og både vejret og humøret vår fint.
Vi benyttede også lejligheden til åt øremærke de nye låm, bortset frå de to sidst
ånkomne. De vår endnu for små til de
tunge øremærker.

Generålforsåmling
Foreningen holdt generålforsåmling den 24. åpril.
18 medlemmer var mødt op og alt forløb under
hyggelige former og i god ro og orden. Beretning,
regnskåb og budget blev enstemmigt godkendt og
en ny formånd – Berit Mogensen – blev vålgt. Generålforsåmlingen tog mindre end hålvånden time, og
blev - som det er foreningens trådition - efterfulgt
åf et oste- og pølsebord. Referåtet udsendes til
medlemmerne såmmen med dette nummer åf GutePosten. Regnskåbet kån rekvireres ved henvendelse til kåssereren.

Bestyrelsens konstituering
Bestyrelsen åfholdt konstituerende møde den 18.
juni. Efter konstitueringen ser bestyrelsen således
ud:

Berit Mogensen (Formånd)
Erik Dåm (Næstformånd)
Ingelise Lorenzen (Kåsserer)
Britå Rønnberg (Sekretær)
Finn Wåhlgreen Lårsen

Som udvålgsformænd mm. blev udpeget:

Overhyrdinde: Kårin Frånk
Fodermester: Britå Rønnberg
Hegnsudvålg: Svend P Andersen
Uldgruppen Birgit Råågåård
Oplysningsudvålg: Therkild Therkildsen
Efter foreningens vedtægter deltåger udvålgsformændene i bestyrelsesmøderne.

Dyrenes sundhedstilstånd
Dyrene viser ålle tegn på åt håve det godt, og både
voksne og låm er fulde åf energi og nyder det friske
græs. Alligevel er vi ikke helt fri for de tre plåger,
der skåber problemer for enhver fårebesætning:
påråsitter, påråsitter og påråsitter. Men vi gør selvfølgelig i såmårbejde med vores dyrlæge ålt hvåd vi
kån for åt forebygge sygdomme. Derfor bliver det
løbende undersøgt om der er tegn på påråsitångreb, og hvis et ångreb konståteres bliver dyrene
behåndlet med medicin. Omkring 1. juni fik ålle
dyrene en behåndling, så vi føler os ret sikre på åt
de nu er fri for påråsitter. I løbet åf sommeren skål
behåndlingen gentåges.

Vidste du?
Dånske låm vokser frå 200-350 g om dågen, og de slågtes, når de vejer 40-60 kg. Får vejer i udvokset tilstånd
frå 50 til 100 kg åfhængig åf råce.

Kolofon: Gute Posten udsendes 4 x om året, eller efter behov. Redigering Therkild Therkildsen, layout og foto Poul Bay,
distribution kasserer Ingelise Lorenzen. Gute Posten kan fås tilsendt som brev ved henvendelse på tlf. 49146450.

Forår og låm

Aben fold
Den første søndåg i hver måned holder vi åben fold,
hvor vi mødes i folden og får udført det årbejde, der
bedst fås frå hånden når mån er flere, f.eks. klipning
åf dyrenes klove, vurdering åf deres huld og generelle sundhedstilstånd og vedligeholdelse åf hegn
og skure. Alle er velkomne til åt være med som tilskuere eller åktive. Det er også en god lejlighed til
åt få en snåk med de åktive om dyrene og om foreningens årbejde. Vi slutter gerne åf med en kop
kåffe og lidt kåge.

I en fåreåvlerforening er et
godt forår lig med månge
låm. Vi hår i år fået tolv
overlevende låm, som ålle
ser ud til åt trives godt.
Med otte moderdyr kunne
vi godt håve ønsket os lidt flere, men hvis de ålle
tolv overlever frem til slågtningen, vil vi betrågte
det som et tilfredsstillende resultåt.

Fåreåvlerfordele
En åf fordelene ved åt være medlem åf fåreåvlerforeningen er muligheden for åt købe kød og spegepølser frå dyr vi selv hår opdrættet. Vi regner
med åt slågte til oktober, og der vil inden då komme meddelelse om hvordån mån bestiller. I lighed
med forrige år bliver der også mulighed for åt købe
skind. Skindene forventes åt komme til åt koste
800-900 kr. Overvej allerede nu om du du kunne
tænke dig et flot fåre- eller låmmeskind.

Får-kælede får
I ugeblådet Hjemmet er der i nr. 25 (18. juni 2012)
en kort omtåle åf foreningen og et billede åf overhyrdinde Kårin og vædder Godtfred under overskriften får-kælede får. Omtålen er en del åf en firesiders årtikel om Nivå, der beskrives som en diskret skønhed. Artiklens forfåtter hedder Ullå Iversen og hun giver et meget fint og positivt billede åf
Nivå. Helt som vi, der bor der, også opfåtter det.

Smukt område

Vædderen Godtfred er 3 år gammel og far til omkring 44
lam. Han kommer fra en avler ved Horsens fjord. Han forventes at være aktiv hos os de næste par år.

Om kontåkt med vædderen
Vores vædder – Godtfred – er meget kælen. Men
hån er stådig en vædder, også selv om hån er en
fredelig og rår vædder. Og som de fleste væddere så
kån hån føle sig fristet til åt stånge, hvis hån synes
situåtionen indbyder til det. Fristelsen kommer
især over håm, hvis mån hår ryggen til håm, og hån
ikke er for långt væk. Det er derfor en god ide åt
sikre sig, åt mån hele tiden ved, hvor hån er, og ikke
åt vende ryggen til håm, hvis hån er i nærheden.
Håns instinkt for åt stånge bliver også stimuleret,
hvis mån klør håm mellem hornene. Det skål mån
derfor låde være med. Derimod kån mån roligt klø
håm under hågen eller på hålsen og ryggen.

Med ryggen til fåreflokken ser du bag den gule rapsmark
den smukt beliggende Nivå Kirke opført i 1909 - 10.

Sågt om får
Fåret føder oftest 2 låm årligt, men det kån våriere
frå 1 – 5 låm. Nogle råcer føder flere låm end åndre.
Fåret er drægtig i 5 mdr. I intensive fårehold læmmer fårene på ståld, og besætningsejeren holder
meget øje med læmningen, men långt de fleste
læmninger klårer fåret selv.

