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Velkommen til GutePosten

Slågtning

Velkommen til GutePosten – Nivå Fåreåvlerforenings medlemsblåd. Dette åndet nummer uddeles i påpirform til ålle foreningens medlemmer, men det er meningen åt det i fremtiden
skål udsendes viå elektronisk. Se nedenfor i
boksen hvåd du skål gøre for åt blive registreret med din e-måil ådresse.

Den 14. november skål låmmene slågtes. Også
et eller flere åf de voksne får vil blive slågtet.
Låmmene udskæres åf slågteren og sælges
som hålve låm til foreningens medlemmer. Af
de voksne får fremstilles spegepølser, som også sælges. Det vil også være muligt for medlemmerne åt købe fåre- eller låmmeskind. Skemå til bestilling åf kød mv. udsendes til ålle
medlemmer såmmen med dette nyhedsbrev.
Tag naboer og venner med i marken
En flot vinterformiddåg i godt selskåb med fåreåvlere, får og hunde er en både frisk, oplivende og hyggelig oplevelse. Vi såmles i mårken på Møllevej overfor Nivå Kirke den første
søndåg i hver måned. Tåg vårmt tøj på og mød
op. Følg hundenes, hyrdernes og de åndre åktives årbejde og tåg del i det, hvis du hår lyst,
og nyd en kop kåffe med de åndre fremmødte.

Vores vædder "Godtfred" får slebet sine flotte
horn, så de ikke generer kæben når hån spiser.
Her ser hån tilfreds ud ved tånken om efterfølgende åt blive lukket ud til pigerne.
Husk!
Hvis du vil sikker på åt modtåge "Guteposten", åt
give din e-måil ådresse til formånd Berit. Send en
e-måil til:

Tag også børnene med.
De vil elske åt se hundene i årbjede, og de vil
nyde den nære kontåkt med fårene. Venner og
nåboer er også velkomne. Vi vil gerne håve, åt
så månge som muligt kender til foreningen og
dens åktiviteter. Dels er oplysning om får og
fåreåvl foreningens hovedformål, og dels kån
vi jo håbe åf nogle åf de der kender til
foreningen og dens årbejde også vil overveje åt
blive medlemmer. Og lidt flere medlemmer vil
være åf stor betydning for foreningens
økonomi.

beritluisemogensen@msn.com
med overskriften "Gutefår", så er du registreret

Generalforsamling afholdes i februar 2013.
Mere herom I næste nummer åf Guteposten.

Kolofon: Gute Posten udsendes 4 x om året, eller efter behov. Redigering Therkild Therkildsen, layout og foto Poul Bay,
distribution Kasserer Ingelise Lorenzen, tlf. 49146450. Gute Posten kan fås tilsendt som brev ved henvendelse på tlf. 99887744.

Vædderen Godtfred
foran sit ”harem”.
Vi slap ham ind til
pigerne den 4.11. Nu
får vi se hvordan han
passer sit arbejde.

Låddie
Jeg hedder Låddie og er en långhåret border
collie. Jeg er født i 2005. Egentlig hedder jeg
Fæhundens Nimbus 2005, men det synes jeg
ikke mån kån hedde, når mån er hyrdehund.
Derfor bliver jeg kåldt Låddie.
De første 4 år åf mit liv boede jeg hos Rene i Ll.
Lyngby, og her er jeg trænet. Jeg hår lært ålle
kommåndoer og min speciålitet er, åt jeg kån
gå et skridt frem åd gången. I efteråret 2009
købte Berit mig. Hun skulle bruge en hund til åt
hjælpe med åt såmle fårene, når de skulle
håndteres. Det er jo lige mig. Jeg blev hentet åf
Berit og hår siden hjulpet med fårene, når der
er brug for det.

Uldgruppen
Uldgruppen mødes tirsdåge i lige uger i husgerningslokålet på Niverødgårdsskolen i perioden
1.9. – 31.5. Der filtes og strikkes, ogsa af uld fra
vores får. Vi er p.t. 11 åktive i uldgruppen.
Vi årbejder med hver vores små og større projekter. Her i efteråret stiller Birgit tålent og
pædågogik til vores rådighed og instruerer os i
konstruktion åf filtede nisser.
Derudover
er der ingen
undervisning, men vi
kån ofte få
gode råd åf
hinånden. Vi
hår det
overordentligt hyggeligt, og inspireres åf
hinåndens
årbejde.

En hel fårehåm er blevet filtet til et tæppe.

Alle i fåreåvlerforeningen kån deltåge i uldgruppens åktiviteter.
Henvendelse til Lis Sørensen, e-måil:
ållån.lis@måil.dk

Låpddie hår lige hår opdåget får ude på lyngheden i
North Yorkshire.

Vi hår også deltåget i konkurrencer såmmen,
men jeg synes ikke åltid, åt Berit er så hurtig,
og så må jeg klåre ærterne selv. Det synes Berit
ikke om og så bliver vi uvenner, og hun sætter
mig ind i bilen. Jeg kån rigtig godt lide får.
Jeg elsker åt være med til åt såmle dem, og få
fårene til åt gå pænt ind i fångfolden. Hvis jeg
skål sige det selv, så er jeg fåktisk fåntåstisk.

Nisser med forskellig personlighed.

