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Velkommen til GutePosten
Vi gar ind i en travl periode med klargøring af folde og
læskure til vinteren. De klare dage med høj bla himmel
og rovfuglenes lyde føles som en belønning for arbejdet
i marken. Lad os habe at de varer ved langt ind i eftersommeren.

Arbejdsdag den 7. september
Søndag den 7. september mødes vi I folden kl. 10 som vi
plejer at gøre den første søndag i maneden. Men denne
gang har vi planlagt lidt flere opgaver end sædvanligt.
Udover de sædvanlige gøremal – klipning af klove og
huldning – skal læskurene repareres og hegnet skal opstrammes og eftergas. Vi regner med at arbejdet kan
afsluttes omkring kl. 13, hvorefter vi vil samles om lidt
brød, palæg, kage øl , vand og kaffe. Hvis du kan afse et
par timer til en aktiv indsats, ma du endelig møde op. Jo
flere vi er, jo nemmere gar det og jo mere nar vi.

Slagtning

Datoen for slagning er endnu ikke fastlagt men bliver
formentlig sidst i oktober/først i november. Hvis vi har
din mailadresse, vil vi sende besked til dig med bestillingskupon, sa snart tidspunktet foreligger. Tidspunktet vil ogsa blive kommunikeret pa foreningens
hjemmeside www,nivaa-faar.dk.
Det er ogsa tanken, at der skal fremstilles nogle skind,
som vi vil sælge i forbindelse med foreningens 25-ars
jubikæum I 2016. Mere herom senere.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har siden generalforsmlingen holdt to
møder.
Pa det første konstituerede den sig saledes:
Formand: Berit Mogensen (generalforsamlingsvalgt)
Næstformand: Kjeld Kragelund
Kasserer: Ingelise Lorenzen
Sekretær: Brita Rønnberg
Bestyrelsesmedlem: Fin Wahlgren

hvis mødrene ikke vil tage sig af dem. Flaskelam er dyre
og besværlige – de skal have varm mælk flere gange i
døgnet – sa beslutningen blev at fortsætte den hidtidige
praksis, nemlig at vi som udgangspunkt ikke vil have

flaskelam.
Parasitter har I de senere ar været en stor gene for
farene og en belastning for foreningens økonomi. Men pa
det seneste har bestyrelsen kunent konstatere at parasitproblemet er blevet mærkbart mindre.

Uldgruppens sæson er 1. september til 30. april.
Alle medlemmer af fareavlerforeningen er velkommne i
uldgruppen. Vi mødes i madlavningslokalet pa Niva Skole
Nord. Vi kan rade over lokalet fra kl. 19-22.
Der er ikke planlagt undervisning i filtning, men vi inspirerer hinanden og kan dele ud af vores erfaringer. Vi kan
ogsa finde pa at tage pa ”studiebesøg” eller arrangere en
kursusaften med extern underviser. Hvert ar har Birgit,
der er medlem af uldgruppen – og supernisse filter, givet
os instruktion i frembringelse af disse søde væsner.
Vi bade vad- og tørfilter
(nalefilter) og har ogsa
arbejdet lidt med nunofiltning.
I uldgruppen er vi for tiden ca. 10 medlemmer.
Vil du høre mere om uldgruppen, eller har du lyst
til at være med, er du velkommen til at kontakte
undertegnede.
Lis Sørensen,
e-mail: allan.lis@mail.dk

En af de mere pricipielle sager bestyrelsen har til behandling er spørsmalet om vi skal opfostre lam med flaske,
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

EM i hyrdning i Danmark 2014
Fra den 22 – 24. august var der EM i hyrdning i Danmark pa
Feddet. Deltagerne, 8 fra hvert land, var blevet udvalgt gennem flere konkurrencer.
Et eksempel på den smukke nunofiltning, her et tørklæde

Rapport fra formanden
Lammene er nu ca. 4 maneder gamle. Pa grund af den
tørre sommer har væksten i græsset været ringe; vi har
dog ikke suppleret græsset med hø, og dyrene kunne være i bedre huld. Det kan derfor blive nødvendigt at tilskudsfodre tidligere i ar. Vi kan habe pa, at der kommer
nok regn til at fa gang i væksten, saledes at græsset vokser frem resten af sæsonen, sa græstæppet bliver sa kraftigt som muligt til vinter sæsonen.
Dyrene har været meget tørstige i den varme sommerperiode, og brønden har været flittigt brugt. Nogle dage har
det været nødvendigt at have vand i dunke med hjemmefra.
Vi er til dato sluppet for orm og andre parasitter. Vi kan
dog se, at det mere vade vejr har gjort, at de kommer nu specielt blodorm, som et af lammene er ramt af , og som
vi efterfølgende har mistet. Der er sat en behandling i
gang, sa hele flokken nu bliver behandlet.
Der er solgt et vædderlam til nogle hobbyfareavlere i Vejenbrød, der vil blive hentet hjem senere pa eftersommeren. De samme fareavlere købte et vædderlam for nogle
ar siden.
Berit Mogensen, formand

Hundene skulle hente 5 far, som stod 400 m fra hyrden,
drive dem i lige linje til hyrden, rundt om denne og skrat
over arealet gennem en port, herefter tværs over og gennem næste port, herefter tilbage til hyrden, som delte farene i to grupper. De bedste 8 fra hver dag deltog i finalen.
Det lyder let, men farene var genstridige og flere gik til angreb pa hundene og hvis disse gik til modangreb blev de
diskvalificerede.

Danmark havde 3 par med i finalen som blev nr. 4 og 5 og
en uden point. Vinderen kom fra Holland, Norge blev nr. 2
og Holland fik 3. pladsen. Som hold blev Danmark nr. 2.
Brita Rønnberg

Fåreklipning på en større fårefarm i Wales. Der er 3 klippere, samt hjælpere til hele tiden at have nye får parat og til
at samle ulden sammen. Klipningen af hvert får tager ca 1
minut. Det er næstformanden Kjeld Kragelund der har været i Wales.

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.

