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Velkommen til GutePosten
Velkommen til Gutepostens forarsnummer. April maned
er dejlig i farefolden med alle de nye lam der bliver født.
Hvert moderfar far næsten altid 2 lam, og i skrivende
stund har vi 7 lam, men vi kan være heldige at fa mange
flere inden maneden er omme.

Fåre- og lammeskind
Er du interesseret i et flot skind fra et af vores egne far
eller lam? I de senere ar har vi faet garvet nogle af skindene fra de slagtede dyr og solgt dem til medlemmerne.
Det kræver noget arbejde at forberede skindene til forsendelse til garveriet, og der er omkostninger bade til
garvning og transport. Der bliver derfor kun garvet
skind, hvis vi ved, at der er købere til dem.
Et skind forventes at komme til at koste 900-1000 kr..
Lammeskindene - men ikke fareskindene- er behandlet
sa de kan tale vask. Der bliver mulighed for at bestille
skind i forbindelse med slagtningen i oktober eller november.

Filtekursus i Nivåvænge
Vi var fem uldpiger, der betalte multikunstner Jeanette
Rasmussen fra Gilleleje for at rejse til Niva, medbringende sin ekspertise og sin nalefiltemaskine, og bruge en hel
søndag sammen med os. Denne superhurtige maskine
kan bruges til at fæstne garn, stoflapper mm. pa overfladen af næsten alle stoftyper – ogsa pa færdigsyede ting

De nye lam nyder middagssolen

Generalforsamling
Generalforsamlingen først i april genvalgte bestyrelsen,
og besluttede at gøre noget aktivt for at fa flere medlemmer (se tekstboks pa bagsiden).

Klipning

Nok den festligste af arets begivenheder i foreningen er
den arlige klipning af farene. I ar kommer det til at ske
den 11. maj kl. 10.00. Især børn har stor fornøjelse af
dette arrangement, hvor der ogsa bliver lejlighed til at se
de mange nye lam, der forhabentlig er kommet til verden i løbet af april. Mød op med hele familien og tag gerne venner og bekendte med. Her er en god mulighed for
at udbrede kendskabet til foreningen.

Flittige og kreative ”uldpiger” på kursus.
Med 1500 stik pr. minut kan de fem nale pa denne Easy
Needle maskine producere sma vidundere. Kun egen fantasi sætter grænser. Mellem kl. 11 og 15 naede vi fem at
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Hele flokken som
den så ud efteråret
2012– i Gottfreds
velmagtsdage

lave mange forskellige produkter. En reklame pa en indkøbstaske blev dækket over med fugle i flotte farver, tre
dele til en tehætte blev udarbejdet og mange andre genstande kom hjem med nyt udseende.
Nu forhandler fire af pigerne om køb af en brugt maskine,
sa arbejdet kan fortsættes.

Nivå Fåreavlerforening vil gerne
have flere medlemmer
Bestyrelsen opfordrer modtagere af dette nyhedsbrev til at
opmuntre familie, venner eller kolleger med interesse for
natur og dyr til at tegne et medlemskab.
Hvis du som læser af dette nyhedsbrev vil ”støtte” foreningens arbejde, sa send os mailadressen pa de pagældende
personer. Disse vil sa modtage nyhedsbrevet pr. mail med
opfordring til at melde sig ind. Der er en lille præmie til de
medlemmer der hverver nye.
Nyfødte lam med deres mor

Hjemmesiden
Efter i en periode at have være lidt forsømt, har foreningens hjemmeside (www.nivaa-faar.dk) været igennem en
hovedrevision. Bl.a. kan man nu pa forsiden finde en opdateret liste over kommende arrangementer i foreningen,
og Guteposten har faet sin egen side, med links til bade
det seneste og tidligere udkomne numre.
Den nye side indeholder ogsa en elektronisk indmeldelsesblanket, som forhabentlig vil blive flittigt brugt.
For de teknisk mindede kan det oplyses at siden nu er
lagt i et content management system (Joomla). Det vil
gøre det nemmere fremover at fordele opdatering og vedligeholdelse af siden pa flere personer.

Besøg hos Bakkens fårehold i
Humlebæk
Vi fik farekonsulent Richard Andersens bedste rad mod
sygdomme hos far og lam, da vi mødte ham hos Bakkens
farehold i Humlebæk. Bakken er et bofællesskab i Humlebæk med fælleshus, fri natur og marker lige udenfor døren. Der er ogsa en lille flok far pa 8-10 stykker samt nogle heste, høns og ænder. Gruppen af personer, som skulle
passe farene, var imidlertid alle nye og stort set uden erfaring pa omradet. Derfor havde man inviteret farekonsulent Richard Andersen til at give sit bud pa, hvordan dyrene skulle passes, og hvad der skulle gøres for at undga
sygdomme i besætningen.
Vi lægger hans rad ind pa hjemmesiden.

Erik Alsing, det er vædderen til venstre

Kys af vædderen?

Nej vores nye vædder Frode bliver checket ved den manedlige samling hvor farene bliver huldet, far klippet hove og
set efter.
Vi samles den første søndag i maneden kl 10 aret rundt.
Farene bliver drevet ind af en hyrdehund og bliver checket
en efter en.
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.

