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God Jul och
Gott Nytt År!
till er alla VLF:are
Först ska vi fira en fröjdefull jul och
däreftger ser vi fram emot ett nytt år
med nya utmaningar. Vi får innerligt
hoppas att kommande år bjuder på
bättre väder för oss som håller djur.
Håll dig uppdaterad genom att läsa
Tidningen Fårskötsel och kanske
framför allt genom att regelbundet
titta in på Fåravelsförbundets egen
hemsida! Har du facebook så missa
inte att ”Gilla” Fåravelsförbundet och
Elitlamm för att få senaste nytt direkt
in i ditt flöde.
Här hittar du fårnyheter och varje
fredag publicerar förbundsstyrelsen
sitt Veckobrev med de allra senaste
insatserna som gjorts för att främja
fårnäringen.
www.faravelsforbundet.com

Torg och Marknadsförsäljning!
Alla medlemmar är välkomna att
lämna grejer till försäljning genom
VLF. Provision om 10 % tas ut vid
försäljning. Vi vill ha ett brett
sortiment att visa upp i VLF-ståndet.
Kontakta Margau!
mail: margau@swipnet.se
telefon: 070-497 24 38.

Julmarknad vid Sala
Silvergruva 15-16/12
Jul marknaden vid Silver Gruvan var
den sista som VLF representerade vid
i år. Många gamla fårägare och
medlemmar träffade vi som ställde
upp och stöttade föreningen med att
köpa lotter och tyckte att det var
roligt att vi jobbar vidare. Kom ihåg
att du som medlem kan vara med och
delta och träffa många trevliga
människor och sälja dina alster..

Julmarknad på Svepnäs i Sala

Semin och avelsintresserade!
Ett upprop att anmäla till seminkurs!
Vi vill uppmana er som har intresse av
att arbeta med semin i avelsarbetet
att anmäla ditt intresse. Försöker få
ihop tillräckligt många för att anordna
seminkurs i Västmanland. Anmäl dig
med kontaktuppgifter och uppgifter
om vilka raser du är intresserad av.
epost: britta.wendelius@telia.com

Första advent arrangeras traditionellt
julmarknad utanför Sala på Svepnäs
gård hos familjen Sture Johansson.
VLF var där och pratade får! En hel
del fårprodukter såldes också i VLFs
marknadsstånd.

Fårets Dag 22 sept
på Åsby Hallstahammar
Alla besökare verkade nöjda och vi
konstaterar att de var runt 4000 som
minglade runt på Fårets Dag.
Aktiviteterna fungerade bra och
Hemslöjdens utställning med provapå var välbesökt och uppskattat.
Butiken Åsby Kött hade inte så stor
försäljning och för VLFs del blev det
ingen lönsam helg då kostnaderna för
arrangemanget är relativt höga.
Värdet av att delta ligger främst i att
VLF får möjlighet att visa upp
fårnäringens för allmänheten.

Årets Västmanländska
Fårföretagare
Dags att tänka till!
Vem tycker du är värd att hedras som
Årets Västmanländska Fårföretagare?
Styrelsen för VLF kommer att dela ut
priset vid vårt årsmöte, och därefter
nomineras den fårföretagaren till
riksfinal med möjlighet att bli
Årets Fårföretagare 2019.
Nu uppmanar vi er medlemmar att
nominera någon som du anser
förtjänar hederspriset. Skicka in ditt
förslag till VLF styrelse senast den 7
januari 2019.
Epost: britta.wendelius@telia.com

Boka in datum
redan nu!
Missa inte VLF årsmötet!
Boka redan nu in

Tisdag den 12 februari
På Gång!
bKurs Klövhälsa 24/1
bFårfesten i Kil 2-3 mars
bEv. Seminkurs
bBussresa till Fårfest i Kil, se inbjudan

Plats: Romfartuna Församlingshem
Start kl 18 med gemensam måltid.
Vi gästas av Svenska
Fåravelsförbundets Ordförande
Gudrun Haglund-Eriksson.
Festlig Prisutdelning till Årets
Västmanländska Fårföretagare.
Separat inbjudan skickas efter nyår.

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se

