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Hyrdehilsen
Dec. 2017
Netop hjemvendt fra en sen hyrdeaftentjans fik jeg
sådan lyst til at skrive en hilsen.
Vintervejret er typiske ikke det sjoveste som hyrde,
men alligevel har det dog sin charme.
Udstyret med vinterjakke og god varme fra
cykelturen på et par km stod jeg som vanligt og
fumlede med låsen. Med dårlig lys fra min telefon
da jeg havde glemt pandelampen og som
sædvanligt skal der åbenbart bare tre forsøg til før
jeg rammer rigtigt.
Går hvad der føles som hundrede gange frem og
tilbage med hø og er ved at skvatte hver gang.
Kommer endelig ned til skuret og får fodret færdig.
Så er det tid til at ånde ud og nyde omgivelserne.

Går hvad der føles som hundrede gange frem og tilbage med
hø og er ved at skvatte hver gang.
Kommer endelig ned til skuret og får fodret færdig. Så er det
tid til at ånde ud og nyde omgivelserne.
Fårene gumler og der er lyd af klove der svupper rundt i
mudderet. En fugl tyder i det fjerne. Julelys på kirken og
spredt lys fra Nivå by på den anden side af marken.
Vinden har lagt sig og skyerne er lettet for en stund (de var
tilbage da jeg kom hjem) og der er den smukkeste klare
stjernehimmel jeg sjældent får lejlighed til at nyde. Det er
balsam for sjælen og kan konkurrere med selv den dejligste
sommer dag Tak for det forgangne år.
Glædelig Jul og Godt Nyt År til alle
Birthe

Ting der bliver gjort.
Der er mange opgaver, der skal løses, eller som bliver
løst, for at Nivå Fåreavlerforening kan ”køre”. Nogle
opgaver bliver løst på åben fold dage, hvor vi kan glæde
os over resultaterne – og klappe hinanden på ryggen.
Andre bliver løst – lige så stille – og uden større
bevågenhed, bl.a. bliver der hentet og blandet foder i
hundredekilovis, samlet får der skal have medicin, hentet
halm, syet ny pose til frøfangeren, puttet ny lækker snor
på brøndspanden m.m.

Når Erik Alsing ikke slår græs, har han fundet tid til at
forny taget i bakkeskjulet, sammen med Erik Dam, og
gjort et nyt låg til brønden.
Taget på bakkeskjulet var blevet så slidt, at vi bekymrede
os for, at de legende lam ville trampe igennem, og det
viste sig også, at det var så mørt, at det kunne skovles af!
Det er nu erstattet af russisk krydsfiner, beregnet til
udendørs brug, og malet med klar imprægnering på
begge sider

Da jeg tilfældigvis kom forbi, kunne jeg billeddokumentere
indsatsen for én af de mange gange græsset blev slået omkring det
elektriske hegn – og der er mange meter – således græsset ikke
afleder strømmen fra hegnet. Jeg mener at baglæns!!!
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Brønddækslet var blevet så gammelt, så hyrderne var
begyndt at frygte, at det ville brase, når spanden skulle
trækkes op.Et nyt er blevet fremstillet af sibirsk lærk,
som også anvendes til terrasser og er uden
imprægnering, som ville kunne forurene brøndvandet.
Der er brugt fire længder 32x125x3000 mm. Da dette var
målene for det uhøvlede træ, måtte der nye ACAD
tegninger til for at få de fire planker, der nu var 115 mm.
brede, til at dække – og det gik lige akkurat.
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Flot ser det ud og tak for det.

Nytårskur/ godt Nyt År
Efter at arbejdet med huldning, klovklipning, kontrol af slimhnder,
gummer og bagdele på fårene, samt kontrol af vand og hø var det
tid til den årlige nytårskur med kaffe, champange, kager og
chokolader

Uldgruppen
Vi møder tirsdage i lige uger i designlokalet på
Kokkedalskole kl. 18.30 – 21.30. _Her hjælper og
inspirerer vi hinanden, og alle medlemmer er velkomne.
For yderligere oplysninger kontakt Birgit Raagaard på
2148 9841 eller bare duk op.
Det er mega hyggeligt.

Navne
Finn Wahlgren, er sovet ind, han var med fra foreningens start.
Altså den sidste aktive pionær. Han har sat sit stempel / præget
foreningen i de mange år der er gået, som hyrde, medlem af
hegnsgruppen, bestyrelsesmedlem men først og sidst som
brøndgraver og ved at vedligeholde denne. Han var altid rede til at
hjælpe med stort og småt.
Vi sender mange varme tanker til ham og hans familie.
Han vil være savnet.

HUSK
Generalforsamling 14. maj 2018, kl. 19:30,
Kokkedal Skole Vest – Holmegårdsskolen,
Mødelokale Vest J 8.

