Hej!
Välkommen ll en spännande och givande fårkurs. Som innefa ar utbildningsdagar, både prak ska och teore ska. Gårdsbesök, studieresor
och a träﬀas andra fårägare och inspiratörer. För inspirerar varandra
det gör vi! Det nätverk som finns och som vi hela den bygger vidare på
är vik gt!. Många av oss har lärt känna varandra ganska bra vid det här
laget och upplevt spännande studiebesök och föreläsningar. Det är alld roligt a träﬀa er alla och prata allt från skinn ll sjukdomar…. Nu
önskar vi även alla nya medlemmar välkomna!
Under hösten 2013 och våren 2014 tänkte Fårföreningen Norra Dalarna
genomföra kurser och studieresor . Sam digt skall vi genomföra en förstudie hur det ser ut med intresset för sk. Fåraherdekurser– grön omsorg på gårdar. För både kurser, resor och fåraherdekurs har vi få EU
bidrag. Vi är även tacksamma mot Studieförbundet Vuxenskolan som
åter igen hjälper oss a fixa de a! Vi kommer a ha en projektledare
och en flera projektassistenter som llsammans syr vi ihop de a.
Välkommen a ta del av kursinnehållet på Fårföreningens hemsida:
www.farnorradalarna.se
Välkomna!
Anna Dahlgren 070-790 70 00 anna.dahlgren@besparingen.com
Ansvarar för projektet och förstudien ”Fåraherdekurs– grön omsorg”
samt Fårets Dag
Hanna Hansson 070-6187300 kus.hanna@hotmail.com
Ansvarar för kursinnehållet, studieresa ll Fårfest i Kil
och ”Lammsläpp på våra gårdar”
Linda Backman 073-5451391
Fårkalender

linda@fragansia.se

Karin Eriksson 070-3788050 karin.eriksson@alvdalen.se
Fårets dag
Fårföreningens bankgironr 863-4701. Medlem 150kr/år

Träffar hösten 2013 vinter/ vår 2014
Sykvällar med Harrier Sålder
Onsdagar kl 17.00 hela vintern.
Återkommer om plats
Tema: Korvkväll. Vi gör korv.
Datum: 12 november
Plats: Lidens Bystuga, Älvdalen
Tid: 18.00
Tema: Introduktionskväll och lokalproducerad ”Prova på Middag”
Datum: 19 november
Plats: Cafè Dalgatan 118, Älvdalen
Tid: 19.00
Vi introducerar nya och gamla medlemmar till föreningen. Vi pratar om
upplägget på kursen, studieresa till ”Fårfesten i Kil”, Lammsläpp och Fårets
dag i maj. Fårsherdekurs– grön omsorg– vad är tanken med det? Vi berättar! Café Dalgatan bjuder på lokalproducerad
middag– lamm. Vad kan man laga av lamm?
Tema: Spinna och Karda
Datum: 3 december
Lidens Bystuga, Älvdalen
Tid: 18.00 Vi tar med oss vår egen ull (de som inte har får av andra i föreningen) Vi kardar och spinner.
Studieresa till Fårfest i Kil
Datum: 27-28 februari 2014
Avresa: Torsdag kväll till Kil
Under fredagen tar vi del av Fårfest i Kil.
Hemresa Fredag kväll. Kanske även en del vill stanna hela helgen.
Diskussion om upplägg och intresseanmälan tas emot.
Titta gärna på deras hemsida: www.farfestikil.com
Tema: Djurstallar, byggnationer, teori och studiebesök på en av våra
gårdar, arbetsflöden: Sven Uhlås från Rättvik kommer
Datum: Måndag 20 januari
Plats: Lidens bystuga, Älvdalen Tid: 18.00 Föreläsare: Uhlås

Tema: Lamning och lamningshjälp, förlossningslåda med lammdocka, kurshäften och film
Datum: 11 februari
Plats: Lokalen, Älvdalen
Tid: 18.00 Föreläsare: Sveriges främsta fårveterinär; Kalle Hammarberg
Tema: Planeringsdag Fårets dag och Lammsläpp på våra gårdar
Datum: 18 mars
Plats: Lidens Bystuga, Älvdalen
Tid: 18.00 Föreläsare: Hanna Hansson, Anna Dahlgren mfl
Tema: Rovdjursstängsel, ellära, andra staket
Datum: 3 april
Plats: Ute på en gård
Tid: 18.00 Föreläsare: Klas Eriksson, Stor– Anders Olsson, mfl
Tema: Lammsläpp
Datum: 10 maj
Plats: Våra gårdar
Tid: 10.00 på gård…….11.00 på gård…...etc
Gårdar som medverkar:
Tema: Fårets dag
Datum: 31 maj. Vi träffas även fredag innan och fixar allt med bord,
produkter mm
Plats: Lidens Bystuga
Tid: 10.00-15.00
Vi kommer parallellt med träffarna att jobba med detta:
Förstudien Fåraherdekurs förstudie grön omsorg
Vi vill utveckla ett koncept där vi erbjuder människor att komma till våra
fårgårdar och få prova på och ta del av livet på gården. Vi vill utveckla
förmågan att ta emot olika besökare och ge dem intressanta och trevliga
upplevelse, samtidigt som vi ökar besökarnas kunskaper om och förståelse för de gröna näringarna. Vi ser också en stor potential att kunna erbjuda personer med särskilda behov möjlighet till en utvecklande upplevelse på fårgården. Med hjälp av en projektledare kan de fårföretagare
som ingår i projektet planera, prova och utvärdera olika former av aktiviteter för olika målgrupper samt utvecklar marknadsföringen av verksamheten.

