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VLF är på gång!
Nu är ett nytt år i startgroparna och vi
hoppas på många intressanta fårevent
under 2018. Vi börjar med årsmötet
och därefteter följer en del nya
arrangemang och en del traditionella
aktiviteter samt ett och annat tips på
möjliga kurser genom olika
närliggande organisationer. Styrelsen
välkomnar synpunkter från dig som är
medlem i Svenska Fåravelsförbundets
Distrikt Västmanland, VLF. Hör av dig
om du har tankar kring vårt lokala
program och engagemang. Titta gärna
lite extra noga på Margaus rapport
från ÅSby Fårets Dag, längre fram i
Medlemsbladet. Har du möjlighet att
bidra på något sätt till att VLF även i
fortsättnignen ska kunna stå som
samarrangör för Fårets Dag?

Business 2 Business i Kil
Du som har ull att sälja, ta nu chansen
att träffa producenter av ullprodukter.
Svenska Fåravelsförbundet i
samarbete med Sveriges
Konsumenter bjuder i till branschträff
i samband med Fårfest i Kil.
Se separata inbjudan

Välkommen till Årsmöte
Tisdag 20 februari kl 18.
Separat kallelse kommer att skickas
per post, men notera gärna nu datum
i din kalender. Årsmötet kommer att
genomföras en vardagskväll, som nytt
grepp för att se om fler har möjlighet
att delta.
Datum: Tisdag 20 feb kl 18
Plats: Församlingshemmet intill
Romfartuna Kyrka
Program: VI börjar med att äta
kvällsmat tillsammans. Därefter
kommer Tomas Olsson från Norrby
Gård att berätta om får i vår omvärld,
samt visa bilder från spännande resor
till några av världens olika fårländer.
Avslutningsvis hålls Årsmöte
tillsammans med kaffe och efterätt!
Föranmälan krävs pga matbeställning.
Mail till info@upplevlandet.nu
-ange vilka som kommer och om det
finns någon matallergi.
Varmt Välkomna!

Tips på Kurser

Uppsala, se separata inbjudan

Bussresa till Fårfesten i Kil

Hur söka stöd för extra djuromsorg?
Se separata inbjudan

Grattis till utmärkelsen av
HK Scans Miljöpris!

Veckobrevet direkt i din
Inkorg
Veckobrevet publiceras varje fredag
på hemsidan. Här får du rapport om
aktuella händelser, frågor, ärenden
och insatser som förtroendevalda
inom Svenska Fåravelsförbundet
jobbar med. Kolla in
www.faravelsforbundet.com
Nyhet! Från och med i år skickas även
Veckobrevet direkt till din e-post.
Det vill säga om din mailadress är
uppdaterad på förbundets kansli.
Kolla in www.faravelsforbundet.com
Behöver du uppdatear din e-post?
Maila maria@faravelsforbundet.com

Lamningshjälp 1 feb Jällaskolan

Fårpeng kurs 7 feb Ösby Skolan Sala

Tomas och Anna
på Norrby Gård

Följ med till Kil och bli Fårälskad
Se separata inbjudan

Torg och Marknadsförsäljning!
Alla medlemmar är välkomna att
lämna grejer till försäljning genom
VLF. Provision om 10 % tas ut vid
försäljning. Kontakta Margau!
telefon: 070-497 24 38

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se
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Silvergruvans Luciamarknad
9-10 december

Kurser och Utbildning med VLF
Dags för endag kursen…
Börja med Får - Kursdatum 18/8 -18
Endagskurs ”Börja med Får” ger dig en
bra start på ditt fårägande.
Tipsa gärna fårintresserade om
kursen, se separat bifogad inbjudan.
Kursledare: Titti Strömne Glada Fåret

Fårets Dag
– Vara eller icke vara?
Margau rapporterar…

Slaktkroppsbedömning
VLF i samarbete med Bäsinge Slakteri
utanför Avesta anordnar en träff på
slakteriet där vi får mer kunskap i hur
bedömning av slaktkroppar går till.
Vi återkommer med ett bestämt
datum och program närmare i tiden.
Planerast till tiden omkring början
eller mitten av mars.

Tema för planerade träffar!







Elitlamm
Skinnbedömning
Ull och Skinn
Fältvandring
Boskapsvaktande hund
Så klipper du får

Är något av dessa förslag intressant?
Hör av dig till Britta så ordnar vi det!.
Maila gärna
britta.wendelius@telia.com

….. från utvärderingsmötet för Åsby.
Alla var nöjda trots att vi kunde
summera ett lägre besöksantal än
tidigare år. Åsby sålde dock mer
lunch/fika än de brukar. Det är andra
förändringar på gång på Åsby. Leif S
säljer butiken till två personer ur
personalen. De som tar över vill gärna
fortsätta med Fårets Dag så nu är det
upp till vår oss att bestämma sig för
hur vi agerar. Studieförbundet vill
utvidga det hela med miniseminarier
om ull, köttkvalité, skinn och andra
närliggande ämnen.
VLF måste ta beslut om i vilken
utsträckning föreningen kan engagera
sig. Om VLF ska vara med i år så
behövs nya krafter. Jag kommer inte
att fortsätta att driva Fårets Dag nästa
år. Kan bistå som bollplank om ni vill,
men vill minska ner mina åtagande.
Finns det någon eller några som
vill/kan ta ansvar för Fårets Dag?
Förslaget datum år 2018 är 22/9.
Uppstartsmöte blir det den 2/5 kl. 10
på Åsby.
Hälsningar Margau

Boka redan nu in datum för
Silver Gruvans dagar i sommar!
30/6 – 1/7 2018

Fler sålda lotter och bättre vinst för
föreningen jämfört med förra året.
Bra jobbat med lottförsäljningen Tim
och tack till Pia Lennartsson
(Margareta Lindströms dotter) som
kom och bytte av. Konkurrensen för
skinn är stenhård just nu på
marknader. Här var det i alla fall ingen
konkurrens från ”torgförsäljare” med
utländska skinn men det fanns många
skinn till salu. Var färre besökare men
noterade att många yngre gillade det
vi gör och var intresserade av
näringen. Faktiskt första marknaden i
höst där inget garn blev sålt heller.
Margau

Årets Fårföretagare!
Svenska Fåravelsförbundet (SF) i
samarbete med förbundets
distriktsföreningar och tillhörande
rasföreningar tar nu initiativ till att
utse Årets Fårföretagare.
Hederstitlar av detta slag har redan
tidigare år förekommit och delats ut
lokalt inom anslutna föreningar.
Representanter för distrikten har nu
lyft förslaget att utse Årets
Fårföretagare för hela landet. Nu är
en sådan utmärkelse på gång.
Svenska Fåravelsförbundet ordnar
med festligt utnämning av Årets
Fårföretagare i samband med
Stämman., men är beroende av hjälp
från Distrikten.
Dags för oss i Västmanland att
nominera en kandidat.
Kom med förslag senast vid Årsmötet!
Hör av dig till VLF styrelsen med ditt
förslag.

Mer information om Västmanlands Fåravelsförening på www.faravelsforbundet.se

