
 
 

                  Varhaug, mars 2013  

 

Medlemsskriv for Sør-Jæren Sau og Geit våren 2013 
 

Ullinnsamlingsdag  

Vi arrangerer ullinnsamling lørdag 9. mars 2013 mellom kl. 09.00 og 14.00 på Felleskjøpet 

Varhaug. Her vil Nortura ha containere stående, mens Fatland stiller med lastebil og tilhenger. 

Her er alle garantert å få levere ullsekkene sine. 

Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs. Vi serverer kaffe og noe å bite i. 

 

Ungdomsgruppe 
Sør-Jæren Sau og Geit vil prøve å få i gang en egen gruppe for den yngre garde. Planen er å 

samle medlemmer under 35 år til egne sosiale og sauefaglige sammenkomster. Første møte 

blir i sauhuset hos Hanne-Elise Lindal onsdag 13. mars kl. 19.30, der et par av våre mest 

erfarne medlemmer vil prate sau og se på dyra sammen med de unge.  

Vi ønsker alle interesserte under 35 år hjertelig velkommen. Servering av pizza. 

Etter hvert tar vi også sikte på å tilby våre yngste medlemmer egne kurs/opplæring i praktiske 

tema etter ønske og behov, som for eksempel klauvskjæring.  

 

VÅRMØTET 2013 
Sør-Jæren Sau og Geit inviterer til vårmøte på Brusand Bedehus torsdag 14. mars kl. 19.30. 

Veterinær Freddie Helgesen vil komme og snakke om utfordringer og tips rundt lamming, 

samt problemstillinger rundt beiteslipp. 

Servering av varmrett. Gratis utlodning. 

Under møtet vil vi samle inn mobiltelefonnummer og e-postadresser (for den som har), og 

egen liste vil bli sendt rundt. 

Møtet er åpent for alle interesserte. 

 

Grillkveld på Bjelland bedehus 
onsdag 22. mai 2013 kl. 19.00 

Sør-Jæren Sau og Geit inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store og små 

til grillkveld ved Bjelland bedehus. Laget holder griller og mat. Selv må medlemmene ta med 

seg kaffe, 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. 

 

Kåring av værlam 
Kåringsdagen blir i år onsdag 25. september. 



Kurs i saueklipping 
NSG og Nortura arrangerer kurs i saueklipping på Nortura Forus i august. 

Nybegynnerkurset går på dagtid fra 1. til 8. august 2013, mens kurset for viderekommende 

går fra 12. til 14. august, på kveldstid. 

Instruktør blir Neil Perry. 

Påmelding til Stian Espedal tlf. 979 58 151 innen utløpet av mai måned. 
 

Oppfølgingskurs i heimeslakting 
Lørdag 5. oktober 2013 arrangeres det oppfølgingskurs i heimeslakting ved slakter Stian 

Espedal. Kurset holdes hos Hanne-Elise Lindal, Lindal 71, Nærbø. 

De som deltok på det første kurset i oktober i fjor blir prioritert ved påmeldingen. På kurs 2 

blir det anledning for noen av de tidligere deltakerne til å slakte sine egne lam. Si eventuelt fra 

om dette ved påmeldingen. 

Det blir servert grillmat under arrangementet. Kurset er gratis, men på grunn av maten vil vi 

ha påmelding til Hanne-Elise 415 67 044 (helst SMS) innen 1. oktober. Under kurset vil 

instruktøren også selge boltepistoler og ulike kniver med gode rabatter. 

 

Sauabingo 
Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med dette til den årlige sauabingoen.  

Arrangementet foregår i Varhaugshallen lørdag 26. oktober 2013 kl. 19.30. 

Bingo med flotte gevinster.  

 Servering av varm mat 

 Dans til levende musikk. 

Bindende påmelding. Nærmere informasjon vil komme på medlemsskrivet til høsten og på 

våre nettsider. 

 

Sauakafé med riskrem 
Tirsdag 3. desember 2013 kl. 19.30 inviterer vi til uformelt ”sauadrøs” og servering av 

riskrem på Bjelland bedehus på Brusand. Alle er velkomne. 

 

Årsmøte 2014 
Sør-Jærens Sau og Geits årsmøte for året 2013 holdes i Varhaug Misjonshus tirsdag 28. 

januar 2014. Årsmøteinnkalling og -papirer sendes ut i god tid på forhånd. 

 

 

-------------------------- 

 

Salg av lagets t-skjorter 
Sør-Jæren Sau og Geit’s grønne t-skjorter med svart logo finnes i alle størrelser fra S – XXL, 

og koster kr. 100,-. 

Henvendelse Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044. 
 

 

 

 

 



Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2013: 
Leder:   Hanne-Elise Lindal  415 67 044 hanne.elise@lindal.name 

Nestleder:  Sven Lode   915 93 943 svenl@hesbynett.no 

Kasserer:  Henning Skeie  970 28 577 skeiehenning@gmail.com 

Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad  915 36 622 acg@nsg.no 

Studieleder:  Elin Fuglestad   476 63 613 elinfuglestad@gmail.com 

Varamann 1:  Kurt Herredsvela  975 86 027 kurherre@online.no  

Varamann 2:  Odd Egil Bø   908 53 345 is-bo@online.no 

Gjeterhund- 

Kontakt: Tore Matningsdal  481 57 530 

 

Sør-Jæren Sau og Geits internettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-jeren 

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

 

 

Nytt fra gjætarhundnemnda: 
 

Gjeterhundkurs 
Hå Gjætarhundnemnd arrangerer også i år kurs for nybegynnere og andre i bruk av 

gjeterhund. Kurset starter onsdag 19. juni 2013, og går over 8 uker. Stedet er foreløpig 

uavklart, men vil bli kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider. 

Pris: kr. 500,- for medlemmer og kr. 1000,- for ikkemedlemmer.  

Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no innen 14. 

juni. 

 

Gjeterhundtevling 
Hå gjetarhundnemnd arrengerer gjeterhundtevling i kl. 1 og kl. 2 hos Tore Matningsdal 

søndag 14. august 2013. Arrangementet vil bli nærmere kunngjort i Bondevennen og på våre 

nettsider. 

 

Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer Hå-mesterskap hos Emil Herredsvela på Fuglestad, Brusand, 

søndag 20. oktober 2013. Det konkurreres både i klasse I og klasse II. Arrangementet vil bli 

nærmere kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider. 

Møt opp og hei på deltakerne! 

 

Treningskvelder  
Hå gjætarhundnemnd arrangerer felles treningskvelder/-dager ut over sommeren, høsten og 

vinteren, der stedet og sauene går på omgang. Den første fellestreningen er mandag 24. juni, 

og de fortsetter hver mandag fra kl. 18.00 gjennom juni, juli og august. September er det 

treningsfri på grunn av sanking. Fra og med oktober er fellestreningen lagt til lørdag 

formiddag fra kl. 10.00.  

For sted, se etter hvert på våre lokale nettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-jeren/ eller på 

Rogaland gjeterhundlags nettsider: www.rglgjeter.no. 


