
 

         
 

 

    Nærbø, februar 2019 
 

Medlemsskriv for Sør-Jæren Sau og Geit 

Våren 2019. 
 

 

Kjem du på vårmøte?   
Torsdag 21.mars.2019 

Det vil bli vårmøte på Ueland forsamlingshus. Tema for kvelden «Avl i egen besetning» 

Foredragsholder vil være Anders Schanche Rettedal. Vell møtt. 

 

 

Ullinnsamlingsdag  
Lørdag 09. mars 2019 
Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling mellom kl. 10.00 og 12.00 

på Felleskjøpet Varhaug.  

Nortura og Fatland stiller med lastebil. Her er alle garantert å få levere 

ullsekkene sine. I tillegg har Felleskjøpet gode tilbud denne dagen, 

15 % avslag på lettgrinder og optima produkter.  

Forhandleren på Optima produktene vil også være på plass. 

20 % på Åmli spøna (fra første balle), ellers aktuelle varer/rekvisita til 

lamminga, Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs.  

Vi serverer kaffe og nysteikte lapper inne i butikken. Vel møtt! 

 

 

Grillkveld på Bjelland bedehus 

Tirsdag 14. mai 2019 kl. 19.00 

Laget inviterer også i år sine medlemmer og deres familier 

med store og små til grillkveld ved Bjelland bedehus. 

Tore Oftedal fra Fatland kommer for å grille. Selv må 

medlemmene ta med campingstoler, kopper og 

myggspray. Det blir også anledning til å kjøpe 

mineralvann på stedet. Av programmet for øvrig kan 

nevnes tipping av vekt på lam, samt utlodning med fine 

gevinster. Vell møtt! 



 

Sommer-busstur 
Eirik Skretting vil i år også arrangere sommer tur. Se 

eget vedlegg.       

   

    

 

Kåring av værlam 
Onsdag 25. september 2019 
Hjemme kåring blir det også i år, slik det har vært de siste åra. 

 

 

 

 

Årets happening Sauabingo i Varhaugshallen   
Lørdag 26. oktober 2019 kl. 19.30 
Alle medlemmer med venner og bekjente 

inviteres til den årlige sauabingoen. Servering av 

varm mat og levende musikk så ta med deg 

dansefoten og bli med på festen. Det vil bli flotte 

gevinster. 

Bindende påmelding. Nærmere informasjon vil 

komme på medlemsskrivet til høsten og på våre 

nettsider. 

 

 

Internett 
Vi minner om våre internettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-jeren, 

eller klikk deg inn via NSGs hovedside: www.nsg.no. 

Her finner du nyheter fra lokallaget, kontaktpersoner med telefonnummer og e-postadresse, 

årsmeldingene, medlemsskrivene som sendes ut vår og høst, bilder og mye annet.  
Hå gjeterhund nemnd har egen side her inne, hvor det ligger info om treningstider.  

 

Facebook 
Du kan også holde deg orientert via facebook-sida «Sør-Jæren Sau og Geit». Her vil det 

komme jevnlig info fra laget og aktuelle linker gjennom hele medlemsåret. 

 

Mail adresser. 
Laget vil sende ut info pr mail. Lagets leder Elin trenger derfor din mailadresse. Hadde vært 

fint om du kunne sende mail adressen til henne på elinfuglestad@gmail.com. Har du min side 

kan sjekke at det ligger inne rett der. Har du ikke opprettet min side kan du sende mail til 

nsg@nsg.no for å få dette.  
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Rabatt hos Apotek1 og Vitus 

apotek.  
Rogaland sau og geit har forhandlet fram avtale 

slik at alle medlemmer i Sør-Jæren har rabatt på 

disse to apotekene, ha med medlemskortet ditt når 

du skal handle så får du rabatt på ulike varer rettet 

til sauehold. Her er det mye å spare.  

  

 

Erfaringsgruppene 
Er det noen medlemmer som ikke er i erfaringsgruppene og har lyst å bli med, ta kontakt med 

Elin Fuglestad.    

 

 

 

 

2016 Sau ble til knall gode pølser 
Prosjekt på ungdomskolen på Ogna.  Sør-Jæren ble spurt om å 

være med på et prosjekt, Nortura donerte en saueskrott og 

responsen fra skolen var bra. Det ble 23 kilo med kjøtt og 

elevene laget pølse av alt. Elevene var i ekstase for å kunne lage 

et produkt og etterpå spise de selv hadde selv fått til. Det setter 

vi stor pris på og laget vil åpne opp for flere prosjekt med andre 

skoler om det er interesse for det.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profilartikler 
Vi minner om våre profileffekter i form av klesplagg med lagets 

logo på. Vi bruker M. A. Tjemsland AS på Vigrestad som 

leverandør, og her har vi valgt å gå for tre klesplagg; en brun t-

skjorte, en svart t-skjorte og en lun grå-svart jakke med glidelås.  

Vi har kjøpt inn et lite lager av alle plagg, slik at den som ønsker 

det kan få kjøpt på medlemsmøter og andre arrangement. 

Pris: 

T-skjorter: kr. 100,- per stk.  

Jakker: kr. 500,- per stk. 

 

 

 

 

 

Har du fått det med deg??  
Helgen 04-05.oktober.2019 

Ta med store, små, unge og eldre for noen spennende 

dager i Varhaugs hallen. Mer info vil komme i 

høstskrivet. 

 

 

 
 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2019: 
 

Leder:   

 

Elin Fuglestad 476 63 613 elinfuglestad@gmail.com  

Nestleder 

 

Nikolay Valheim 977 54 994 nikolayvalheim@gmail.com 

Kasserer: 

 

Trond Helge Qvalbein 488 91 711 thqvalbein@hotmail.com 

Studieleder: Elin V. Salte 982 24 494 fuglestadgard@gmail.com  

 

Styremedlem:  Bjarte Vigre 959 38 302 b-vigr@online.no  

 

Vara 1: 

 

Vibeke Aniksdal 924 64 650 vianiksdal@hotmail.com 

Vara 2/Sekretær: 

 

Cathrine Undheim 932 85 660 cathrine@rosendalmaskin.no 

Hå Gjeterhund nemnd 

Leder Arvid Årdal 911 52 104 arvidardal@gmail.com 

Reve kontakt 

 Gustav M. Håland 406 12 033  
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