Västmanlands läns Fåravelsförening (VLF)
Medlemsblad – Information April 2019

Vårkänslor!
Tiden går så fort, många av oss är
mitt i lamning och snart så är
vårbruket förbi.
När man ser alla lamm som föds,
vårlökar som tittar upp och hör
fågelkvitter – ja då får man allt lite
vårkänslor. Styrelsen för VLF har
konstituerat sig, och hälsar de nya
förtroendevalda varmt välkomna
in i gänget. Kontaktuppgifter till
alla i styrelsen finns på förbundets
hemsida. Tveka inte att kontakta
oss om ni har ideér kring VLF.
På Gång!
b VLF styrelsemöte tis 23/4
Har du något du vill framföra?
Kontakta någon ur styrelsen,
kontaktuppgifter finns på …
www.faravelsforbundet.com /
Västmanland

Torg och Marknadsförsäljning!
Alla medlemmar är välkomna att
lämna grejer till försäljning genom
VLF. Provision om 10 % tas ut vid
försäljning. Alltid roligt med ett
brett sortiment att visa upp i VLFståndet. Kontakta Margau!
mail: margau@swipnet.se
telefon: 070-497 24 38.
Marknad vid Sala Silvergruva
Det blir som vanligt marknads
arrangemang vid Silver Gruvan i
Sala i sommar.
VLF kommer att delta med
marknadsstånd. Du är välkommen
att delta och sälja dina saker vid
VLF marknadsstånd. Det brukar bli
en helg med mycket fårsnack och
nya kontakter. Om du inte kan
delta själv så kan du alltid lämna
in dina alster till försäljning.
Kontakta Margau.

b Pälsmönstringskurs steg 1
Onsdag den 24/7, Stjärnbäck
b Riksbedömning 19 augusti
Brunnby Gård, Västerås

VLF årsmötet – trevlig kväll!
VLF Årsmöte genomfördes den 12
feb och började med en med
gemensam måltid.
Vi gästades av Svenska
Fåravelsförbundets Ordförande
Gudrun Haglund-Eriksson som
berättade om fler aktuella ämnen
inom svensk fårnäring. Under
kvällen delades även ut pris till
Tomas Olsson och Anna Olsson på
Norrby Gård som hedras med
titeln Årets Västmanländska
Fårföretagare. Det innebär också
att Norrby Gård nu är nominerad
till hederstiteln Årets
Fårföretagare. Norrby Gård tävlar
nu om den titeln tillsammans med
tio andra fårföretagare, vinnare
utse vid Förbundsstämman i
Mora.

Utförligare inbjudan kommer att
anslås på...
www.faravelsforbundet.com /
Västmanland

Glad Påsk
önskar VLF styrelse till Er
alla!

Fårets Dag på Åsby 2019
Även 2019 anordnas Fårets Dag i
Hallstahammar, VLF har beslutat
att tacka nej till att vara
medarrangör, då kostnaderna för
arrangemanget påverkat
föreningens ekonom negativt.
Lyckligtvis kommer det att finnas
engagerade fårfolk på plats
eftersom en grupp fårägare under
ledning av Margau Lejdström
beslutat sig för att fortsätter driva
arrangemanget tillsammans med
Åsby Kött och Vilt.

Trevlig kväll med Årsmöte för VLF
FÖRBUNDSSTÄMMA I MORA
Det närmar sig med stormsteg!
Helgen den 11-12 maj blir det
Förbundstämma på Mora Hotell
och SPA i Mora. Utförlig inbjudan
finns på
www.farvelsforbundet.com
- Har du inte anmält dig än?
Gör det, det lär bli en upplevelse i
smakernas tecken.

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se

