
  

 

 

Heimeslaktingskurs – del 2 
Lørdag 5. oktober 2013 kl. 10.00  

arrangeres del 2 av kurset i heimeslakting. Kursleder er Stian Espedal, og kurset 

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

Her er det anledning til å ta med egne slaktedyr, og også en medhjelper, om ønskelig. 

Det blir servert enkel grillmat fra Nortura under kurset. Kake og kaffe!  

Kurset er gratis, men for å organisere slaktingen må vi ha påmelding innen tirsdag 

1.oktober til Hanne-Elise, tlf. 415 67044 eller 51 430124. 

 

Fagmøte etter kåringsdagen 
Tirsdag 8. okt. kl 1900 arrangerer vi i samarbeid med Hå veraring et fagmøte etter 

kåringsdagen (25. september).  

Hva bør man se etter når man skal kjøpe kåra værlam? Og hvem har kåra værlam til 

salgs? Kjøp av indeksværer?    

Kåringsansvarlig i Rogaland, Per Johan Lyse, er med oss, og Hå veraring v/Leif 

Matnisdal har oversikten over værer lokalt. 

Oppmøte i fjøset hos Emil Herredsvela, Fuglestadvn. 360, Brusand, for å se på ulike 

værlam og indeksværer. Etterpå forflytter vi oss til Bjelland bedehus for å fortsette 

møtet. Møtet er åpent for alle interesserte. Enkel servering! 

 

Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer Hå-mesterskap 2013 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. 

 

Sauabingo 
i Varhaugshallen lørdag 26. oktober 2013 kl. 19.30 

Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med dette til den årlige 

sauabingoen. Arrangementet skal være i Varhaugshallen, så vi har god plass. Dermed 

kan hvert medlem be med seg så mange som de selv ønsker.  

 Bingo (starter presis kl. 20.00) med flotte gevinster.  

 Servering av varm mat, - karbonader med tilbehør, kaffe og wienerbrød 

 ”E39” spiller opp til dans. 

Pris: Kr. 300,- pr. person. Påmelding med navn og antall (helst per SMS) innen 

onsdag 24. oktober-13 til 

Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044,  

Kurt Herredsvela, tlf. 975 86 027  

eller Henning Skeie, tlf. 970 28 577 

Av hensyn til maten er påmeldingen bindende! 

Medlemsskriv høsten 2013 
 



Ungdomsgruppa: 

Praktisk møte om uttak av slakt og livlam 
I midten av oktober vil Ungdomsgruppa i Sør-Jæren Sau og Geit arrangere et praktisk 

møte med tema: Uttak av slakt, slaktetidspunkt vurdert ut fra vekt og hold, og 

økonomisk lønnsomhet i forhold til priskurven..  

Møte holdes hos Tore Mattingsdal, Tovdalsveien 404 i Mattingsdal.  

Berit Pettersen fra Fatland blir med oss som veileder, og Fatland sponser mat denne 

kvelden.  

Åpent for alle unge og/eller nye sauebønder i Sør-Jæren Sau og Geit. Tidligere 

deltakere på Ungdomsgruppas arrangementer vil få SMS om dag og tid. Eventuelle 

nye kan ta kontakt med Elin Fuglestad tlf. 476 63 613 innen 1. oktober. 

 

Høstull 
Har du høstull for levering? 

Nortura: 
containerlevering. Send SMS med antall sekker og navn til Bernt S. Undheim, 

tlf. 932 80296. 

Fatland: 

Ring Eirik Skretting, tlf. 51 43 06 94 / 952 08599. 

 

Matkurs 
Elin Fuglestad har tatt initiativet til et matkurs for lagets medlemmer under navnet 

Mat med lam.  

Kurset, som blir lagt til Time vidaregåande skule, skal gå over 4 kvelder i løpet av en 

måned. Kursleder er Ole Todnem. 

Første kurskveld blir 20. november 2013. 

Pris ca.kr. 1000,- per deltaker.  

Påmelding til Elin Fuglestad tlf. 476 63 613 innen 1. november 2013.  

Maks 15 deltakere.  

 

Sauakafé med riskrem 
Tirsdag 3. desember 2013 klokka 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. 

 

Følg med på nettsidene våre 
Sør-Jæren Sau og Geit har egne informative internett-sider under NSGs hovedside. 

Du kan gå inn på sidene via www.nsg.no. Her velger du Rogaland under fanen  

”fylkeslag”på toppen. Deretter klikker du på fanen ”lokallag” i menyen til venstre og 

finner ”Sør-Jæren” der. 

 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit 

http://www.nsg.no/

