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Velkommen til GutePosten!

Udskiftning i besætningen
Vædderen er blevet ret aggressiv, sa vi skal have en ny
vædder. Bestyrelsen er i gang med overvejelser omkring
mulighederne. Der skal ogsa ske en udskiftning blandt
moderfarene. Muligvis vil det ske ved at der købes et nyt
far, og at et (eller flere) af arets gimmerlam indgar i besætningen. Det undersøges i øjeblikket nøje, hvilke af
lammene, der er egnede til videre avl.

Slagtning
Den 22. oktober slagtes vædderen, et par af moderfarene
og lammene, undtagen de fa der eventuelt skal indga i
avlen. Af vædderen og farene bliver der fremstillet spegepølser og lammene vil blive parteret og pakket som halve
lam. Alt kødet vil blive solgt til foreningens medlemmer.

Hyrdehunden Svea
Faresamling i september, Lis Sørensen er en af de trofaste hyrder

Generalforsamling
Foreningen holdt sin generalforsamling den 17. april
2013. For de 15 fremmødte blev det en hyggelig aften,
hvor bestyrelsen og de øvrige aktive informerede om
foreningens aktiviteter, og hvor alle kunne udveksle tanker og ideer. Kontingentet blev fastsat til 200 kr.
(uændret) og Berit Mogensen blev genvalgt som formand. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
saledes:

Svea kommer fra Blue border kennelen i Hillerød og har
farven blue/white. Sveas far er Richard Bucket som er
red/white og Sveas mor er Elegance og blue/white. Svea
har arvet sin fars rolige temperament, kærlige sind og
hans følsomme natur. Svea er overordentlig godt begavet
og kan ved en hurtig oversigt nok mestre omkring 70-80
kommandoer medregnet de ting hun har tjek pa nar hun

Berit Mogensen (Formand)
Kjeld Kragelund
(Næstformand)
Ingelise Lorenzen ( Kasserer)
Brita Rønnberg (Sekretær
Finn Wallgren
Kjeld Kragelund er nyt bestyrelsesmedlem og blev ved bestyrelsens konstituering valgt til næstformand. Kjeld bor
i Niva og har i mange ar arbejdet pa Axelborg indenfor
landbrugets organisationer som erhvervspolitisk konsulent. Han har i en arrække arbejdet som landssekretær
for Dansk Fareavl og er nu pensionist.

løber agility i Border Collie-klubben i Vannelsbæk. Svea
har vundet flere konkurrencer i klasse 1 og 2 samt i
spring konkurrencen.
Fortsættes næste side
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Hele flokken som
den så ud efteråret
2012– i Gottfreds
velmagtsdage

Svea elsker at arbejde, men hun er svær at ga tur med,
fordi hun hele tiden skal have besked pa hvad hun skal
gøre.
Svea forstar daglig tale. Nar min kone og jeg taler med
hinanden, sa kigger hun skiftevis pa den der taler og svarer. Svea er meget kendt i Niva omradet. Hver dag nar jeg
træner med hende pa stranden, sa har jeg mange tilskuer
der nyder at se Svea udføre de mest vanskelige kommandoer pa lang afstand. Svea er nu blevet 7 ar gammel og er
ikke sa hurtig som de unge hunde. Selv om Svea har erfaring med forhindringerne til agility og oftest løber fejlfrit,
sa ma vi i stigende omfang set os blive slaet pa tiden. Svea
elsker at komme med i folden til farene, og hun bliver
plagsom og piber hvis hun ikke far lov til at arbejde.

Alle medlemmer af foreningen er velkomne til uldgruppens
hyggelige aftener. Vi kommunikerer gerne per mail med
Lis Sørensen som nøglekontakt. Hendes email adresse er:
allan.lis@mail.dk
Marlene P

Fåreracen Herdwick – ”national” fåret i Lake
District i nordvest England
Herdwick er et tamfar, som er ”national” far i Lake District i
det nordvestlige England, og som ses overalt i omradet.

Ivan

Uldgruppen
Uldgruppen er nu kommet i gang igen fra den første uge i
september. Vi fortsætter med at mødes hver anden tirsdag aften fra kl. 19 i hjemkundskabs lokaler pa Niva skole
nord. Indtil videre har vi lavet forskellige projekter.

Herdwick fåret bliver med alderen mere gråhvid i pelsen, dog
stadig med hvidt hoved.
Navnet ”Herdwick” kommer af det oldnordiske herdvyck,
som betyder græs. Man mener, at den stammer helt tilbage
fra vikingetiden. Racen er hardfør, og egner sig godt til det
barske klima i den del af England. Dens uld er gra og grov,
som gør dens evne til at klare sig god, og gør racen i stand
til at overleve i snestorme under et tykt tæppe af sne i flere
dage. Ulden anvendes bedst som tæppe uld.
Lammet er sort nar den bliver født, senere bliver den brun
med hvidt hoved og bliver langsomt med alderen mere grahvid stadig med hvidt hoved.
Racen var i alvorlig truet af udryddelse i 2001 under mundog klovsyge udbruddet. Der blev efterfølgende gjort meget
for at fa bestanden op igen, hvorfor der i dag er mange besætninger rundt om i Lake District.
Flere har lavet sutsko til enten børn eller børnebørn.
Se billedet af et par til en toarig modtager. Nogle har
strikketøj med, andre broderprojekter. En har lavet en
skal pa en ballonlæst .
Fra oktober begynder de, der har lyst, at lave trolde/
nisser under Birgit Raagaards kyndige vejledning.

Berit (formand)
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.

