
 

  

 

 

Hjartdal 08.10.2015 

 

Invitasjon til  

Telemark sau og geit si tradisjonelle haustsamling, 

i år på Lien Fjellgard i Svartdal, 13-14 november.                     

Oppmøte kl. 15:30. 

Stor fest og fjosopning på Jønnardalen.                                        

(sjå program) fredag kveld. 

Interessant fagprogram laurdag 

God mat, hyggeleg selskap og fagleg påfyll ! 

 

Påmelding til Torhild F Sisjord mob 90204121 eller e-post 

torhild.sisjord@nortura.no innan 1 november. 

Pris pr.person kr 1500,- 

Betales inn på konto 2694.25.00962 (stadfestar påmelding) 

Du er også velkommen til å delta fredag eller laurdag men likevel 

påmelding pga mat.  

VELKOMMEN  

             Styret i TSG 
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Program for Telemark sau og geit si 
haustsamling 

Med fjosopning hjå Unn Kristin og Håvard 
Jønnardalen i Langlim 

13-14 november 2015 

Fredag 13. november 2015 

kl. 15:30 
Oppmøte på Lien Fjellgard i Svartdal 

Innsjekk med kaffi og kringle 

Kl. 16:00 Busstransport frå Lien Fjellgard til Langlim 

kl. 17:00 

Håvard og Unn Kristin Jønnardalen ynskjer velkommen og orienterar om 

fjosbygginga 

Helsing frå Nortura og Telemark sau og geit  

kl. 18:00 Speke mat og Rømmegraut. 

kl. 19:00 

“Mingling og muligheit” for prat med ulike bidragsytarar i prosjektet. Knarrhult, 

Felleskjøpet, Systemblock, Grunnarbeid Kåre Jønnardalen, Byggmester         

Tor Arne Gustavsen.  

kl. 20:00 Buss tilbake til Lien Fjellgard 

kl. 22:00 Fingermat med “smak av Telemark» 

Laurdag 14. november 2015 

kl. 07:30 – 09:30 Frokost 

kl. 09:30  Velkommen og orientering frå TSG v/ Jon Aslak Austjore. 

kl. 09:45 – 10:45 
Økonomi ved å få lam i påsettlamma og korleis få dette til med optimal fôring 
og gode rutiner rundt paring v/ Finn Avdem 

kl. 10:45 – 11:15 Formiddagskaffi med heimebakst 

kl. 11:15 – 12:00  
Vom-i-skinn og børframfall – arv eller miljø  

Økonomiske betraktningar v/ Lisbeth Hektoen, Helsetenesten for sau 

kl. 12:00 – 13:00 
Visjon med konkretiserte mål for saueavlen v/ Ivar Slettemoen, leiar i 
avlsrådet for sau 

Kl. 13:00 – 13:30 Oppsummering og avslutning 

kl. 13:30 Avslutning med lunsj  

 

 
 


