
           
                 

     Varhaug, mars 2014  
 

Medlemsskriv for Sør-Jæren Sau og Geit våren 2014 
 

Ullinnsamlingsdag  

Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling lørdag 15. mars 2014 mellom kl. 09.00 og 

12.00 på Felleskjøpet Varhaug. Nortura vil ha containere stående, mens Fatland stiller med 

lastebil og tilhenger. Her er alle garantert å få levere ullsekkene sine. 

I tillegg har Felleskjøpet rabatterte tilbud på alt av spøna/spon og 20-literskanner med Statoil-

oljer. 

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

 

 
 

Fjøsmøte hos Henning Skeie 
19. mars 2014 arrangerer vi fjøsmøte i det nye sauefjøset til Henning Skeie, Bjorheimsvegen 

216 på Varhaug. Fjøset ble tatt i bruk i januar i år, og har plass til 200 vinterfora sauer. 

Fjøssystemer AS vil være tilstede og snakke om innredning og ulike løsninger.  

I tillegg vil Animalia ha stand og svare på spørsmål om Sauekontrollen, - et uvurderlig 

hjelpemiddel for å holde oversikt over besetningen og ulike sider av produksjonen. Det er 

nettopp kommet en ny og forbedret internett-utgave av programmet, som det også blir 

informert om. For øvrig vil møtet omfatte generell erfaringsutveksling og servering av 

lapskaus, sponset av Fjøssystemer AS. 

Det hele foregår i et uoppvarmet landbruksbygg, og det anbefales at folk kler seg godt. 

Møtet er åpent for alle interesserte. 

 

 
 

Grillkveld på Bjelland bedehus 
Tirsdag 20. mai 2014 kl. 19.00 

Laget 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. 

http://www.fk.no/


 
 

Sommertur til Valdres 
Sommerens busstur går til Valdres i tidsrommet 16. til 20. juli, og vi skal bo på det staselige 

hotellet Storefjell Resort Hotell. Herfra blir det flotte dagsutflukter, hvor vi får oppleve den 

storslåtte naturen, lokale tradisjoner og smake på tradisjonell mat fra regionen.  

Prisen blir ca. kr. 6800,- per person. 

Påmelding til Eirik Skretting, telefon 952 08 599 innen onsdag 21. mai. 

 

Vi starter tidlig onsdag morgen 16. juli, tar ferga over Boknafjorden og fortsetter via Odda, 

Hardangervidda, Geilo og Gol. Her svinger vi opp på Golsfjellet hvor hotellet vårt ligger. 

 

Dagen etter kjører vi Panoramaveien (Stølsvidda) og stopper ved stølen Skjerpingstøe, der vi 

serveres kaffe og lapper og budeia forteller litt om moderne stølsdrift. Ferden går så videre 

ned via Fagernes til Aurdalen, hvor vi går om bord i en båt som tar oss med på en fantastisk 

tur på Aurdalsfjorden/Begnavatnet mot gården Landmark, - kjent fra TV-serien ”Farmen 

2012”. Landmark består av en rekke gamle bygninger, de fleste fra slutten av 1800-tallet. Her 

får vi både lunsj og omvisning før vi blir hentet av bussen, som har kjørt rundt.  

Deretter kjører vi til Noraker gård, en av de største rakfiskprodusentene i Valdres. Her blir det 

både orientering og prøvesmaking, før vi returnerer til hotellet og felles middag. 

 

Fredag 18. juli byr på nok et innholdsrikt program, hvor vi starter med busstur gjennom 

vakker Valdresnatur opp til Beitostølen, hvor vi får tid til å rusle litt rundt før turen går til 

Opplevelsesysteriet med omvisning og smaksprøver med påfølgende lunsj. 

Etter maten kjører vi vestover langs fylkesveg 289 til ”Høvda Sylv og Tre”, kjent fra TV-

serien ”Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Høvda er en gammel, restaurert 

husmannsplass med nydelig utsikt over Øystre Slidre. Her har Inger Norunn og Rainer 

Solhaug startet en familiebedrift, hvor de lager smykker og bruksgjenstander av sølv, tre og 

skinn. Bussen må parkere 800 meter fra husmannsplasssen, men vi ordner med annen skyss 

helt fram, for dem som ønsker det. 

Etter dette besøket kjører vi til ”Marit Annys vevstogo” i gamle Kvåle skolehus i Lomen fra 

1884, der den eldste veven fra 1700-tallet fortsatt er i bruk. I tillegg til å beskue 

kunsthåndverk, får vi servert ekte valdreskost, ”Kviakao med rumme” og kaffe. Deretter 

tilbake til felles middag og vår siste natt på Storefjell Resort Hotell. 

 

Lørdag starter vi på hjemturen, og kjører via Gol og Hol øverst i Hallingdal, hvor vi svinger 

av og tar fjellovergangen mot Aurland i Sogn. I Flåm stopper vi for lunsj, og fortsetter mot 



Voss og Hardanger. Vi skal kjøre over den nye Hardangerbrua til Kinsarvik, og overnatter på 

Kinsarvik Fjordhotell, hvor vi spiser middag om kvelden. 

Søndag 20. juli legger vi ut på siste etappe tilbake til Jæren. Vi kjører sørover mot Odda, men 

svinger mot Røldal og videre mot Suldal. Her spiser vi middag på Ryfylke Fjordhotell før vi 

tar Ryfylkevegen hjem. 

 

Kåring av værlam 
Kåringsdagen blir i form av hjemmekåring onsdag 24. september 2014. 

 

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

Arrangementet foregår i Varhaugshallen lørdag 25. oktober 2014 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. 

 

Julemøte 
Tirsdag 2. desember 2014 kl. 19.30 inviterer vi til uformelt ”sauadrøs”. Nærmere 

informasjon . kommer senere og blir lagt ut på våre nettsider (se adresse annet sted i skrivet). 

Alle er velkomne. 

 

Årsmøte 2015 
Sør-Jærens Sau og Geits årsmøte for året 2014 holdes i Varhaug Misjonshus tirsdag 27. 

januar 2015. 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 2014: 
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 er for medlemmer i Norsk Sau og Geit, starter onsdag 25. juni 2014, og 

går over 7 uker pluss en avsluttende telvling 13. august. Undervisningen foregår hos Martin 

Siqveland, Elgane 110, Varhaug.  

Pris: kr. 500,-. Medlemskap i NSG kan tegnes fra kr. 300,-. 

Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no innen 18. 

juni. 

 

Gjeterhundtevling 
Etter fullført gjeterhundkurs arrangerer Hå gjetarhundnemnd gjeterhundtevling i kl. 1 og kl. 2 

hos Tore Matningsdal søndag 13. august 2014. Arrangementet er åpent for alle, og vil bli 

nærmere kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider. 

 

Norgesserie-prøve 
Hå gjætarhundnemnd har tatt på seg å arrangere en av de innledende tevlingene i årets 

Norgesserie i bruk av gjeterhund. Arrangementet foregår 16. og 17. august 2014. Nærmere 

opplysninger blir kunngjort i Bondevennen og på nettsidene til NSG sentralt, Rogaland 

Gjeterhundlag og Sør-Jæren Sau og Geit. 

 

Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer Hå-mesterskap lørdag 25. oktober 2014. 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 starter i slutten av 

juni, og de fortsetter hver mandag fra kl. 18.00 gjennom 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. 

 

 


