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Velkommen til GutePosten!
Kommende arrangementer
Den lange vinter gar pa hæld og det er atter tid for
den arlige generalforsamling som finder sted den
17. april kl. 19.30 pa cafeen I Niva Nord Skole. Indkaldelse udsendes samtidig med dette nummer af
Guteposten.
Billede fra
Barrowdale
Sheepshow,
2012

Sammen og Forskellig
Den 21. april vil foreningen være repræsenteret
med en stand ved det multikulturelle arrangement
”Sammen og forskellig” i Ungecentret, Møllevej 9c i
Niva. Der er abent fra 11 til 16.

Farvel til Godtfred
Vædderen Godtfred er nu fire ar gammel. Han er
ved at miste lidt af sin ungdommelige charme og er
begyndt at vise sig fra sine mindre pæne sider. Det
er helt normalt at en vædder i den alder bliver mere
aggressiv, men det betyder at vi ikke længere kan
beholde han. Han bliver til fare for hyrderne, og det
gar ikke. Ved tidligere lejligheder har vi kunnet sælge en vædder i den alder til en anden avler der bedre kunne klare en god og flot, men lidt aggressiv
vædder, men det har bestyrelsen valgt ikke at forsøge denne gang. Det skyldes, at der er et problem
med Godtfreds horn. De er ved at vokse ind i nakken
pa ham og vi har afhjulpet problemet ved hver maned at slibe lidt af dem, men det forventer vi ikke at
en ny ejer vil patage sig. Sa i løbet af sommeren, vil
der komme et begrænset antal vædderspegepølser
til salg blandt medlemmerne, og til efteraret skal vi
sa have en ny vædder.

Klipning
Den 12. maj kl. 11.00 skal farene klippes. Mød frem!
Det er et af arets højdepunkter i foreningen.
Motionsdag
Den 24. maj afholdes Kulturens Motionsdag. Det er
tanken, at foreningen skal medvirke i en eller anden form, men der arbejdes stadig pa detaljerne.
Vil du være sikker pa at modtage "Guteposten", sa
giv din e-mail adresse til formand Berit. Send en
e-mail til: beritluisemogensen@msn.com med
overskriften "Gutefar", sa er du registreret med
det samme.
Kolofon: Gute Posten udsendes 4 x om aret, eller efter behov. Redigering Therkild Therkildsen, layout og foto Poul Bay,
distribution Kasserer Ingelise Lorenzen, tlf. 49146450. Gute Posten kan fas tilsendt som brev ved henvendelse pa tlf. 49142026.

Hele flokken som
den så ud efteråret
2012– i Gottfreds
velmagtsdage

Ivanhoe og Fly, Britas to hyrdehunde
Vi hedder Ivanhoe og Fly. Vi er far og datter. Fly er 3
ar og har boet hos Brita siden hun var 8 uger, dvs.
fra den 17. oktober 2009. Allerede søndagen efter
sin ankomst blev hun præsenteret i folden. En maned var hun hjemme pa garden hvor hun er født for
at blive grundtrænet, men her i Niva har hun desværre faet stød fra hegnet, og vil ikke hyrde uden
snor! Efter en pause er hun nu begyndt sa smat igen.
Til gengæld er hun en fantastisk musejæger.

sa de vil overtage gardene og der stadig vil være fareavl.
Det er meget vigtigt, at fareavlen fortsætter, da faregræsningen gør, at bjergskraningerne holdes fri for
vegetation. Standser afgræsningen, vil bjergskraningerne langsomt gro til i træer og det specielle landskab og den flotte udsigt forsvinde. Derfor gør staten
og grønne organisationer meget for at sætte far ud pa
græsning pa bl.a. statsejede arealer.

Jeg selv Ivanhoe boede 8 ar hos Helle, der er professionel hyrde i Kvistgaard, og jeg har altid godt kunne
lide at hyrde og har deltaget i mange konkurrencer.

De fareracer man kan se pa showet, kender vi ikke i
Danmark. Det er lokale racer som Herdwick, Swaledale og Rough Fell.

For 2 ar siden kom jeg til
Brita, da Helle syntes jeg
skulle tage den mere
med ro. Jeg hyrder stadig, og jeg hører ikke
altid efter hvad Brita siger, for jeg har jo meget
mere erfaring, sa jeg gør
af og til hvad der passer
mig. Desuden bor vi sammen med Genn, en lille
rebel og krudtugle fra Irland pa 1 ar. Hun er fantastisk til at hyrde men ofte lidt for ivrig. Hun bliver
holdt i stramme tøjler, for at lære hvordan man opfører sig i en by.

Udover farene kan man se eller deltage i hyrdehunde
konkurrencer og se forskellige hunderacer, der konkurrerer om at blive showets bedste. Ogsa her kan
man se racer, som man ikke ser i Danmark som f.eks.
foxhounds, der bruges til rævejagter.

Borrowdale sheepshow
Hvert ar i september maned afholdes Borrowdale
Sheepshow i Lake District i England. I 2012 besøgte
Anna-Louise og jeg fareshowet, som er en gammel
tilbagevendende begivenhed.
Efter at have drevet farene ned fra bjergene og samlet dem i dalen for at fordele dem mellem de respektive farmere, sluttede man af med at konkurrere om
hvem, der havde det bedste lam, den bedste vædder
og det bedste moderfar. Arets tilvækst og mange
andre ting blev diskuteret, og alle var sikre pa, at
fareavlen i dalen ville fortsætte i al evighed.
I dag er Borrowdale Sheepshow stadig afslutningen
pa sæsonen, men har udviklet sig til en markedsdag.
Man konkurrerer om hvem, der har de bedste far,
væddere og lam samt om det grimmeste far, der er
blevet sminket. I dag gar diskussionen dog mere pa,
om der i fremtiden overhovedet vil være fareavlere i
dalen, samt om hvordan man kan fastholde de unge,

Man kan ogsa se falkonerer, der viser forskellige falke,
høge, ørne og ugler. Enkelte viser de flyve og komme
tilbage efter mad. Nogle af fuglene kan de kun træne
med pa bestemte tider af aret, da de ellers vil jage
smavildt som kaniner.
Borrowdale
Sheepshow skal helst
afholdes i regnvejr,
som det kan ses pa
billedet, siger de lokale. Har man ordentligt
regntøj pa, gar det ogsa, men ind i mellem
ma man styrke sig pa
en kop varm kaffe eller kakao i en af de mange boder. I
nogle af boderne kan man købe alle mulige souvenirs
med far lige fra t-shirts til tekrus.
Vi afsluttede en dejlig regnvad dag med at fa bilen
trukket ud af parkeringspladsen, der var en grøn
græsmark, da vi
ankom og forvandlet til en
mudderpøl, da
vi skulle hjem.
Berit (formand)

