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Sommarträff onsdagen den 9 augusti kl 19:00
Ja då var det dags igen för den årliga sommarträffen som i år kommer att vara på Nira Lant, Östra Ämtervik.
Där kommer vi att få se 250 ekologiska kor (ca 65 % SRB och 35 %
Holstein) som går i en nybyggd ladugård. Den byggdes sommaren
2016. Det som är speciellt med ladugården är att den är byggd till
en låg kostnad då varje båsplats kostade ca 20.000:- Gården odlar
470 ha.
Och som vanligt så bjuder Ladugårdsförmännen sina medlemmar på
grillat.
Anmälan för maten görs till Lars Widstrand senast söndagen den
6 augusti på 070 – 39 76 428 eller på lars@lrpost.se

Lagårdsförmännen
&Värmlands koklubb
hälsar alla välkomna!
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Tillsammans med Tidningen Husdjur delar
Ladugårdsförmännens Riksförbund varje år ut
de finaste pris man kan få som djurskötare —
Årets Djurskötare och Årets Ungdomsdiplom
(det sistnämnda priset tillsammans med
Lantbrukets yrkesnämnd). På bilden här nedan
ser ni förr årets pristagare Támas Bucsi och
Linnea Essgärde omgivna av några ur LR:s
styrelse.

Avdelning 5 Närke av LR och Örebro läns SRBklubb inbjuder till grillkväll tisdagen den 8 Augusti
kl 18:30 hos Ebba Ankarkrona och Gustaf Wedén. på Öja Stora Sunby i Eskilstuna kommun.
Man har här på gården ett femtontal vattenbufflar
som man mjölkar och tillverkar Mozzarella på
gårdens egna lilla mejeri. Närke slakt tar hand
om slakten och man får i återtag köttlådor som
säljes i en egen gårdsbutik. Man har även olika
raser av får och höns för kött och ull. Man säljer
förutom fårkött även mycket fina fårfällar!!!
Visst låter detta mycket intressant! Gör slag i
saken!! Ta med egen fika korg så bjuder även på
grillat; stort tack till Sven Pettersson från De Laval som sponsrar maten. Även medlemmar från
andra avdelningar i LR är välkomna.
Anmälan senast 31 juli till Ingvar Ernstsson på
tfn 070-5237065 eller Birgitta Linderkers 0705335055

Nu är det dags igen — men det är bråttom —
senast den 31 juli måste anmälan vara inne.
Du anmäler på nätet på följande adress:
https://www.vxa.se/husdjur/arets-mastare

Ni i Avd 2 Sörmland som önskar samåka stämmer av (efter kl 21 alla dagar) med Sven Brandel
på telefon 070-877 38 62
Så missa inte denna trevliga kväll!

Hjärtligt Välkomna hälsar

Avdelning 5 Närke och Örebro läns SRB-klubb

!"
#

$

