RYABLADET NUMMER 1-2 2018

Hemma hos Helena Oscarsson i Furby-Alunda

ORDFÖRANDE ANNIKA WAHREUS HAR ORDET:

Hej Ryavänner!
Då har vi en fantastisk sommar!, men hur ska det gå framöver med foder? Det är inte alltid lätt att gilla läget. Vi får verkligen hoppas att det
går att klara den här situationen i alla fall.
Vi har fortfarande inte fått någon skriftlig bekräftelse på vår ansökan hos Jordbruksverket. I nuläget kan jag informera om den nya punkten,
där vi har ett "öronmärkt" bidrag på 30.000:- för transporter av genetiskt hotade lantrasdjur. Vi har alltså möjlighet att skicka in faktura till
föreningen för ersättning av transportkostnader. Detta inkluderar också lejd transport. Det här är ju nytt för oss och vi har inte klart för oss hur
många som vill utnyttja detta. Räcker inte pengarna får bidragen gå till dem som har största utgifterna i första hand. Samtidigt innebär det
också att ej utnyttjat stöd går förlorat.
I år blir årsmötet i Dalarna. Vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning då vi samtidigt firar föreningens 40-års-jubileum! Se separat inbjudan.
Det ska verkligen bli roligt att träffa alla er som har möjlighet att närvara!
Varma hälsningar Annika

INFO FRÅN FÖRENINGEN!
Vi jobbar på med digitaliseringen av föreningen, vi har relativt bra uppdatering på hemsidan, tanken är att allt ska finnas på hemsidan till slut.
Vad det gäller det s.k Ryabladet så kanske detta är det sista som vi gör , dom som varken har dator och E-post får vi kanske kopiera det som är
på hemsidan och skicka till vederbörande, det rör sig om ett tiotal personer.
Vi har en Facebooksida också, den är ganska väl utnyttjad.
SÅ HAR EN NY DATALAG KOMMIT ÖVER OSS.
Som ni kanske vet så har vi fått en ny datalag, för våran del så handlar det mest om hur vi handhar alla uppgifter på medlemmarna osv.
Generellt så måste varje medlem ge sitt samtycke till att vi handhar uppgifterna på ett visst sätt.
Så vi måste fråga alla medlemmar om detta.
Det jobbet håller vi på som bäst med.
LÄS PÅ NÄSTA SIDA VAD VI HAR SKRIVIT.

Fia Söderbergs artikel från Fårskötsel nummer 1 2018

Fårfesten i Kil några bilder!

Mer att läsa om Fårfesten finns i Fårskötsel nummer: 2-2018

Årsmötet kommer att hållas på Backlunds boende i Vikarbyn 7 km NV om Rättvik den 8-9 september 2018.
Boendet kostar 350kr/person/natt i dubbelrum, i det priset ingår sängkläder, handduk och frukost.
Stämmomiddag lördag kväll förslag på 150kr/person.
Aktiviteter blir i trakterna runt Siljan.
Sen ska lunchen intas nånstans under lördagen.

Information och anmälan till Göran Lundström 0705936613
Eller:

goran.lundstrom@yahoo.se

Till Ryabladet
För några månader sedan fick jag ett presentkort på Blomsterlandet från Ryaklubben
Föreningen för Ryafårets bevarande som tack för de många år jag varit inblandad i
verksamheten inom föreningen, med bland annat Ryabladet, hemsida och ansökningar till
JBV.
Jag har ännu inte bestämt vad det ska bli , men något bestående som påminner mig om
Ryaklubben och dess verksamhet och de år
jag varit engagerad.
Tack så mycket och lycka till i
fortsättningen..
Birgitta Söderlind Hörberg

Föreningen Ryafåret Region Väst Syd
Välkommen till mönstringskurs på Rya gård utanför Varberg
Lördag 18 augusti c:a kl 10-17
Vi går igenom kropps- och rya(ull)mönstring och övar sedan i smågrupper att praktisera
detta på gårdens lamm. Annika Wahreus instruerar. Vi lär oss om ryafårets historia, ullens
speciella egenskaper, avelsplanen, tips om hur man väljer livdjur, vårdar fåren och ullen för
bra resultat. Kursdeltagarna tar, monterar och skickar ullprover från de bästa djuren till
föreningens centrala bedömning och går igenom hur man tolkar svaren.
Rya Gård hittas på Eniro- och Googlekartor under adressen Valinge Rya 11, 43292 Varberg.
Gårdsnamnet kommer från ordet “röja”, men det passar ju bra med Ryafår här. Vi har en
betäckningsgrupp var för vita, svarta och bruna. Vi tror att många av lammen blir fina och
glansiga (bara det kommer regn, just nu är de ganska dammiga), men det har också dykt
upp illustrativa ullfel.
För långväga gäster finns eluttag för husvagn/husbil, och vi har bäddsoffor för åtminstone
några stycken här. Vi kan också förmedla billig privat logi.
Om någon önskar litet lyxigare semesterupplevelse i Varbergstrakten så finns det gott om
möjligheter, t.ex. hotell Havanna eller stadshotellet, båda med spa. Havanna har gott om
rum 17-18/8, sämre 18-19 (vi har ingen rabatt eller så, boka själv).
Vi fikar och gör lunch till självkostnadspris, övernattare som så önskar kan få frukost och
kvällsmat. Vi har hembakat bröd och förhoppningsvis mat från gårdens produkter, annars
närproducerat.
Kursavgift 300 kr för medlemmar, 650 kr för icke medlemmar.
Kursen är givetvis öppen för Ryafårägare även från andra regioner.
Anmälan till gertrud.sandberg@gmail.com eller 070-5767341 senast 10 augusti. Ange
namn, adress, telefon, epostadress, om ni önskar övernattning, hur många måltider som ni
vill ha här, eventuell specialkost.
Regionombuden Birgitta Alexandersson och Gertrud Sandberg samt även Christer
Sandberg på Rya gård,

Wålstedts textilverkstad 100 år i år!
Den 11 augusti 2018 firar Wålstedts Textilverkstad 100 år i
ullens tjänst.
Wålstedt gård 100 år

1918-2018

Hösten 1918 kommer ett flyttlass till Dala-Floda station, Lennart och Mary Wålstedt ankommer med barn, djur och bohag till byn.
Ett äventyr tar sin början och många är vi vars liv berörts av de två som valde Näbbäcksholn som boplats. Vi vill fira de hundra år som gått!
Öppet hus på gården med historier från 1918 tills idag, guidade turer, fika, filmvisning, buffé, cirkus- och musikunderhållning.
Datum: 11 Aug 2018, från 10:00
10:30-12:00 Guidade turer på textilverkstaden och i odlingarna
13:00-14:30 Guidade turer på textilverkstaden och i odlingarna
17:00 Potatisfestbuffé
20:00 Underhållning med Johan Wellton
21:00 Musik på skullen
Texten ovan är tagen från deras hemsida. http://www.walstedtsgard.se/

Kurt Lantoo

Carina Oscarsson

Max Berghard

FÖRENINGEN RYAFÅRET ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR
OCH VI SES TILL ÅRSMÖTET.

