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Heilbrigði og velferð dýra

Fjárréttir „Óhjákvæmilega vill stundum verða heilmikill atgangur þegar
verið er að reka kindurnar inn í almenninginn og handsama kindurnar.“

Morgunblaðið/Svanhildur Eiríksdóttir

Uppskera til sölu og sýnis Mæðgurnar Marta Guðrún og Kristjana Kría Lovísa koma blómakerjunum í lag fyrir
heimboð í Hlöðuna á laugardag. Það verður margt í boði og til skemmtunar á sveitamarkaðinum.

upp á stofutónleika, upplestra í stofunni og kvikmyndasýningar heima í
stofu, m.a. í samstarfi við Kinoklúbbinn. Við komum til með að
halda áfram að hafa sem fjölbreyttasta starfsemi í Hlöðunni.“

Gestir ferjaðir úr Reykjavík
Marta Guðrún sagði að íbúar í
Vogum og nágrannasveitarfélögunum hefðu tekið starfseminni vel og
sýnt verkefnunum áhuga, fullorðnir
ekki síður en börn og unglingar.
„Ég held að stemning sé að
myndast fyrir því að heimsækja
svæðið og skoða það sem hér er boðið upp á hvort sem það er hér í Vogunum, Grindavík, Reykjanesbæ,
Sandgerði eða Garði. Suðsuðvestur í
Keflavík er t.a.m. að verða fastur
punktur í myndlistarheiminum enda
metnaðarfullar sýningar þar á ferð
og svo mætti áfram telja. En kannski
þarf stundum að grípa til nýrra leiða
eins og þeir Kolbeinn Hugi og Mundi
vondi gerðu í vor og bara hreinlega
ferja fólk úr Reykjavík út úr bænum
með því að bjóða upp á rútuferð úr
miðborg Reykjavíkur. Þessi stutta
vegalengd er í hugum margra óralöng,“ sagði Marta Guðrún og kannast sjálfsagt margir Suðurnesjamenn við það viðhorf.
Menningarráð Suðurnesja hefur frá upphafi styrkt menningar-

Hlaðan

» Sveitamarkaðurinn hefst

kl. 12 og stendur til 16 á laugardag. Landnámshænur, geitur
og harmonikkuleikarar munu
setja svip sinn á markaðsstemninguna.
» Þeir sem vilja taka þátt í
keppninni um bragðbestu sultuna eða skrýtnustu kartöfluna
eiga að skrá sig til þátttöku á
netfagnið listahladan@gmail.com. Allar nánari upplýsingar
er að finna á hladan.org.
» Finnska myndlistarkonan
Essi Kausaläinen verður einn
þátttakenda á gjörningahátíðinni í Vogum í október en hún
hefur flutt gjörninga víða um
lönd og er í hópi þeirra þekktustu í heimalandi sínu Finnlandi, að sögn Mörtu Guðrúnar.
» Hljómsveitin Pascal Pinon
tók fyrstu breiðskífu sína upp í
Hlöðunni enda er Hlaðan útbúin sem hljóðver. Húsnæðið nýtist þó undir margskonar menningarstarfsemi.

verkefnið Hlöðuna en Marta Guðrún
sagði það grundvöll fyrir því að
menningar- og listalíf fái þrifist eins
og sést víða annars staðar á landinu,
s.s. á Austurlandi sem hefur vakið
verðskuldaða athygli fyrir spennandi
hátíðir og viðburði. „Fólk vill vera
þar sem einhver sköpun á sér stað og
hlúð er að listum og menningu.“

Varningur sem gjaldmiðill?
Sveitamarkaðurinn á laugardag
markar upphaf vetrardagskrár
Hlöðunnar en framundan er m.a.
þátttaka í gjörningahátíð í samstarfi
við sveitarfélagið Voga dagana 15. og
16. október nk. Marta Guðrún sagði
uppskeruna hafa verið með eindæmum góða í Vogum. „Hér er alveg
ótrúlega gott berjaland, meira að
segja villt jarðarber í landi Voga,
kúmen og fleira. Það verða a.m.k. sjö
söluborð og yngsti seljandinn er að
ég held aðeins níu ára en hann mun
selja nýuppteknar kartöflur. Þeir
sem hafa ekki nægilegt magn til þess
að selja geta líka komið með eina
sultukrukku, sokkapar og hvaðeina
úr garðinum sínum og skipt á skiptimarkaðnum sem verður einnig
starfræktur. Svo er aldrei að vita
nema þeir sem munu selja sinn varning á markaðnum verði tilbúnir til
þess að taka við öðrum varningi sem
gjaldmiðli.“

Förum vel að
kindunum í réttum
Þ

að er með ýmsu móti hvernig staðið er að sundurdrætti
fjár eftir að það kemur úr
sumarhögum. Víða er fé réttað í
fjármörgum réttum þó að nú sé
fjárfjöldinn ekki svipur hjá sjón
hjá því sem var á síðustu öld. Í
þessum réttum má ekki á milli sjá
hvort er fleira fólk eða kindur.
Óhjákvæmilega vill stundum verða
heilmikill atgangur þegar verið er
að reka kindurnar inn í almenninginn og handsama kindurnar. Þá er
mikilvægt að við fullorðna fólkið
séum þeim yngri til fyrirmyndar
og gerum þeim grein fyrir að
lömbin eru lifandi og þau eru
hræddari við okkur en við við þau.
Þess vegna er mikilvægt að fara
vel að fénu og gera börnunum
grein fyrir því að kindurnar eru
ekki reiðskjótar.
Það er einnig mikilvægt að fólkið sem er í almenningnum víki fyrir fénu í innrekstri og forðist að
þrengja svo mikið að því að kindur
troðist undir. Hundar eiga ekkert
erindi í almenninginn og er varað
sérstaklega við að farið sé með
hunda hverrar tegundar eða
stærðar sem er sem ekki eru vanir
sauðfé inn í kindahóp. Góðir fjárhundar eru gulls ígildi, en það er á
ábyrgð eiganda hundsins að hann
bíti ekki kindur.

Félagslíf

Á öðrum stöðum eru ekki réttir
þar sem fé er réttað saman úr heilum sveitum, heldur er fé af takmörkuðu svæði dregið í sundur
heima á bæjum. Þar sem þannig
háttar eru talsverð brögð að því að
fé sé dregið sundur inni í fjárhúsum. Það er afleit aðferð. Það er
misjafn sauður í mörgu fé og hvar
sem er á landinu geta verið kindur
í fjársafni sem eru óvelkomnar af
því að þær eru langt að komnar og
geta borið með sér sjúkdóma sem
sem ekki eru á þeim bæ sem dregið er sundur á eða á því svæði.
Slíkar kindur geta hæglega smitað
húsin þannig að erfitt getur orðið
að losna við óþverrann. Drykkjarílátin eru greið smitleið. Sýkingar
eins og garnaveiki og pestarsýklar
geta lifað lengi í húsunum.
Bændur eru hvattir til, þar sem
sá siður hefur verið tekinn upp að
draga í sundur inni í fjárhúsum, að
gera þá kröfu til samsveitunga
sinna að gerð verði aðstaða úti
með grindum til að draga fé í
sundur. Þá hjálpar náttúran við að
draga úr smitinu á milli rétta því
sólskin og víxl frosts og þýðu
hjálpar til við að fækka sýklum.
Þorsteinn Ólafsson, dýralæknir
nautgripa- og sauðfjársjúkdóma
hjá Matvælastofnun.

Undirskrift
Arion-banki, Styrktarfélag krabbameinssjúkra
barna, Ljósið endurhæfing og stuðningsmiðstöð og Kraftur stuðningsfélag fyrir ungt
fólk sem greinst hefur með krabbamein skrifuðu í gær undir samning um formlega samvinnu veturinn 2010-2011 fyrir fólk á aldrinum
18-29 ára sem greinst hefur með krabbamein
og aðstandendur.
Á myndinni eru: Tómas Hallgrímsson, formaður
Ljóssins, Ásta Hallgrímsdóttir, formaður
Krafts, Helga Þór Eiðsdóttir, forstöðumaður
Markaðssviðs Arion banka og Rósa Guðbjartsdóttir, formaður SKB.

Ungliðastarf Krafts hefst í dag
Kraftur, félag ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur,
hefur ungliðastarf sitt í dag í samstarfi við Ljósið endurhæfingu og stuðningsmiðstöð og Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna (SKB). Félögin ætla að
bjóða upp á sameiginlega vetrardagskrá fyrir fólk á aldrinum 18-29 ára sem
hefur greinst með krabbamein og aðstandendur þess. Hópurinn mun hittast
aðra hverja viku á fimmtudögum í vetur og gera sér dagamun. Fyrsti fundur
vetrar fer fram í kvöld, fimmtudaginn 9. september kl. 19.30-21.30 í Ljósinu að
Langholtsvegi 43. Þar verður dagskrá vetrarins kynnt og hópurinn hristur
saman. Ingó Veðurguð kemur í heimsókn og tekur nokkur lög í lok kvölds.
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pollagalli - sett

fóðruð stígvél

pollagalli - sett
Verð: 11.500 kr.
(Stærð: 86-116)

Morgunblaðið/Kristinn

PU
efni

efni
PU

Verð: 6.800 kr.
(Stærð: 22-28)

Verð: 11.500 kr.
(Stærð: 86-116)

Verð: 7.800 kr.
(Stærð: 29-37)

Flísfóðraður og vatnsheldur.
Léttur og lipur.

Fóðruð og heilsteypt með grófum sóla.
Létt og hlý. Þola -20°C.

Flísfóðraður og vatnsheldur.
Léttur og lipur.

PU
efni

