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Velkommen til GutePosten
Slagtningen
Vi havde i ar 12 dyr til slagtning, heraf 7 lam og en vædder. Det blev der 14 halve lam og 44 spegepølser ud af.
Dyrene blev slagtet den 22. oktober og køberne skulle
afhente de halve lam den 28. oktober.
Uheldigvis udbrød der netop pa denne dag en større
storm, der gjorde de vanskeligt eller umuligt for mange
at møde op. Heldigvis havde Karin Frank, fra hvis udestue udleveringen foregik, tilstrækkelig plads i fryseren
til at opbevare det kød, der først kunne afhentes den følgende dag, da stormen havde lagt sig.

Stormen væltede det kære gamle hyldetræ

Storm

Hovedparten af spegepølserne blev afhentet ved aben
fold arrangementet den 1. december, under lidt roligere
vejrforhold, selvom blæsten ogsa denne dag var ganske
stærk.

Som nævnt i artiklen om slagtningen skabte stormen
den 28. oktober problemer for kødudleveringen. Den 5.
december blev vi ramt af endnu en storm. Den tog livet
af det store hyldetræ ved brønden. Det bliver et stort tab
for farene, der elskede at spise af hyldeblomsterne. De
havde udviklet en teknik, hvor de ved at sta pa taget af
læskuret kunne na ind over hegnet om brønden og spise
af træet. Vi fareavlere har ogsa ofte haft glæde af hyldegrene til at lokke med, nar vi skulle samle dyrene og ikke
havde hunde til hjælp. Men alt det er slut nu. Nu ligger
blot foran os oprydning, etablering af hegn og plantning
af nyt hyldetræ. Maske er en I foreningen leveringsdygtig I et lille hyldetræ, som har slaet rod I egen have.

Rotter

Ved hyrdemøde i november blev opdaget adskillige huller i jorden ved kontorskuret, derudover var der gnavet i
brædderne og ogsa et lille hul i døren. Inde i skuret var
der gnavet huller i fodersækkene, og der la rottelorte pa
gulvet. Straks blev iværksat oprydning og alt foder lagt i
sikre containere. Dagen efter blev kommunens rottefænger kontaktet og der blev lagt gift ud. Nu haber vi pa at
de enten er døde eller flyttet et andet sted hen.

Det ser hyggeligt ud ved afhentning af slagtekød, mon Erik har gode
ideer?
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Hele flokken som
den så ud efteråret
2012– i Gottfreds
velmagtsdage

Ny vædder
Da den gamle vædder var blevet noget utilregnelig og
havde gjort sit arbejde godt, var det pa tide at finde en ny.
Brita og Berit undersøgte markedet - det er ikke let at
finde en ny vædder, da der ikke er sa mange gutebesætninger i Danmark. Til sidst fandt vi en besætning ved
Næstved som blev kontaktet. De havde adskillige væddere vi kunne komme og kigge pa. Vi drog til Lindenborg,
hvor dyrene var udstationerede for at hjælpe med naturpleje, for at se dyrene og fandt en sød og gemytlig vædder
ved navn Saul. Efter at have lant en hestetrailer, kørte
Brita, Finn og Berit afsted sydpa for at hente ham og en
gimmer hjem. Det var en lang tur og det var næsten
mørkt, da vi var fremme. Dyrene blev læsset og efter kaffe
gik turen tilbage til Niva. De stod pænt hele vejen - man
kunne have frygtet at de ville buldre rundt. De 2 nye dyr
blev sat pa en fold for sig selv, men næste morgen stod
Saul inde hos sine nye venner, mens hans gimmerveninde
fra Næstved stod helt alene. I nattens mulm og mørke var
han gaet gennem fjederleddet.

Vinter 2012: Skaden havde fundet sig en udkigspost og fotografen var på
pletten.

Besøg fra Australien
Selvom der er mange far i Australien, er det alligevel attraktivt at være med til at fodre i Danmark. Hvad er bedre
at foretage sig end at vise alle hverdagens herligheder
frem for besøgende venner? Rita her syntes det var dejligt
at fodre vores far, og den efterfølgende gatur blev samtidig et af de billeder som vores ven kunne bringe med sighjem ”down under”. (Annelise)

Her ses Frode midt i sin flok den 17. december 2013

Frode blev hans navn
I den nordiske mytologi er Frode - med tilnavnet Fredegod – navnet pa en konge, der regerede i en periode hvor
der herskede fred og stor velstand I riget. Nu er det ogsa
navnet pa foreningens nye vædder, der ankom den 15.
november. Navngivningen fandt sted under aben fold
arrangementet den 1. december. Sammen med vædderen
fik vi ogsa en nyt far til supplering af moderfarsbestanden. Alt tyder pa, at begge dyrene er faldet godt til I flokken.

Hyrde?
Hyrdegruppen er delt i hold, der pa skift – en uge ad gangen - passer farene, dvs. giver dem vand, fodrer, tæller
dem, ser om de trives osv. Det er en ansvarsfuld opgave at
være hyrde, men den er ogsa overkommelig, da der er flere om at dele den. Nye hyrder bliver sat ind i opgaverne af
de erfarne hyrder. Interesseret? Kontakt overhyrdinden
(Karin Frank - fam.frank@get2net.dk el. 61 36 08 60)

Ikke en ny hyrde men besøg af en ven fra Australien

Vil du være sikker pa at modtage "Guteposten", sa giv din
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