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Klipning af uld sommer 2019 

Søndag den 12. maj kl.10 skulle fårene klippes. Vi 
mødte op ved halv ti-tiden for at fange dem ind, så de 
var klar til klipning, når fåreklipperen Mick kom. Fårene 
var dog ikke helt enige i vores planer, så det tog lidt tid, 
men de blev dog alle indfangede til sidst. 

Vejret var kølig og blæsende, men det regnede 
heldigvis ikke.  

Mick kom til tiden og fik hurtigt klippet dyrene. 

Der kom en del gæster og så på, men måske pga. vejret 
ikke så mange som tidligere. 

 

Uldgruppen sorterede nøje den afklippede uld, da det 
bedste skulle sendes til kartning hos Hjelholdt på Fyn. 
Den skal så bruges i uldgruppen eller sælges til 
interesserede. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Boganmeldelse 

”Fårehyrdens dagbog” af James Rebanks er en ny bog, 
der skildrer hverdagen for en fåreavler eller fårehyrde 
i bjergene i Lake District i England. Det er en 
spændende og medrivende fortælling om familiens liv 
i samspil med naturen og fårene. Her beskrives det 
hårde liv med fårene året rundt i samklang med 
kærligheden til jorden og den traditionelle fåreavl i 
området. Vi er med fra de små lam fødes om foråret og 
til vinterens kamp for overlevelse i sne og kulde.  

Det er langt fra nogen romantisk beskrivelse. 
Tværtimod er det en beskrivelse af en families kamp for 
at videreføre traditionerne og familiens gård på trods 
af de moderne tider. Det handler om at bevare sine 
rødder og sit ståsted i en tid med konstante 
forandringer. En tankevækkende bog for alle der 
interesserer sig for vores forbindelse til landet, fårene 
og naturen. 

/Kjeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltning af skind 

Efter at lam og får var blevet slagtet i efteråret, blev 
skindene hentet på slagteriet for at blive saltet ned.  

Alle skind blev renset for urenheder og lagt på en palle 
og salt blev strøet ud over i en tykt lag. Denne proces 
blev gentaget en uge senere. Da skindene havde ligget 
med salt i ca. 14 dage blev de rystet for salt og sendt 
videre til et garveri i Sverige. Garveriet sørger for de 
kemiske processer og en den nærmeste fremtid 
kommer skindene retur. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNONCE 

Kunne du overveje at blive hyrde? Det ville være skønt, 
for vi har brug for forstærkning af hyrdeflokken.  

 Hyrdegruppen er delt op i fire hyrdehold. Hvert hold 
består af mindst tre hyrder. Hvert hold har ansvar for 
at passe fårene en uge ad gangen.  

Hyrdens glæder er bl.a.: du er i tæt kontakt med årets 
gang i en fåreflok og i den dejlige natur, vores mark 
ligger midt i. Aktuelt har en af hyrderne meldt følgende 
ud:  

”Alt vel fra marken i dag. Og sikke en fornøjelse det er 
at fodre i øjeblikket. Nu har lammene ligesom indfundet 
sig med at fodringstid betyder at mødrene har for travlt 
med at spise til at se til dem. I eftermiddag løb alle 11 
rundt i flok, drillede hinanden, stangede og charmerede 
de forbigående J”  

Kunne du overveje at blive en del af hyrdeflokkken er 
du velkommen til at kontakte overhyrden, Lis, og høre 
mere om, hvad det indebærer. Du kan mødes med 
flokken, når vi har åben fold, den første søndag i 
måneden kl. 10, og du kunne prøve at følges med en 
hyrde og på den måde finde ud af, om det skulle være 
noget for dig at blive hyrde i vores fåreavlerforening.  

Lis e-mail: allan.lis@mail.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGTIGE DATOER 

Husk 

• Generalforsamling den 12. maj 2020 kl. 19.30 
• Samling af skrald - april 

Og selvfølgelig åben fold hver første søndag i måneden 
kl. 10.00.  

2021 hvor foreningen fylder 30 år.



Kaffe og snøfler efter saltning J 

 

 

 

Stemningsbillede fra saltning 

 

 

 


