
Tombola: 
 
Vi mangler en medhjælper til tombolaen på udstillingen i novem-
ber. P.t. står Bitten Hansen alene med opgaven og kan godt bruge 
lidt flere hænder til den tid. Har du lyst til at give en hånd med, så 
kontakt Bitten. 
 
Præmier til såvel tombola som udstillingen modtages med tak. Så 
hvis du vil støtte din klub, så kontakt: 
 
Tombolagevinster: Bitten Hansen på tlf. 2184 7350 eller via  
mail: bitten2508@gmail.com 
 
Præmier til dyr på udstillingen: Louise Pedersen på tlf.2553 2427 
eller via mail: louise111195@hotmail.com  
 
De damer vil sætte stor pris på hurtig tilkendegivelse (det letter 
arbejdet meget) og sidste frist er 6/10. Herefter går arbejdet med 
at skrive kataloget i gang. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Peder P.    
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Korningvej 45, Korning 

4261 8585 

Medlemsinformation 



Siden sidst 
 
I klubregi er der desværre intet at berette, idet hele forårsprogram-
met siden generalforsamlingen jo er blevet aflyst på grund af lan-
dets nedlukning. Men vi regner stærkt med af komme igen med 
hele resten af årets program, som det fremgår af årskalenderen.  
 
Der er dog lige en lille men vigtig ændring: Vaccinationen hos 
Lotte og Laurids den 3/9 flyttes til Britt Husballe, Kodallund-
vej 12, 8763 Rask Mølle tlf. 2126 1773.  
 
Medlemsmøde i uge 32 
 
Indholdet af dette møde har hidtil været uafklaret. Det var oprin-
deligt meningen, at det skulle være en slags afslutning på forårets 
møder om fjerkræfaglige udtryk m.v. og skulle i høj grad hvile på 
ønsker fra deltagerne fra disse 2 møder.  
 
Bestyrelsen har besluttet at vi 
holder en demonstrationsaften 
med Morten Lund, hvor der er 
mulighed for at tage et par dyr 
med, som ønskes efterset for no-
get, hvor man er i tvivl om dyret 
er brugbart til avl, udstilling eller 
egner sig bedst som havehøne/
grillkylling. Eksempelvis, hoved-
delene, balancen (dyrets stilling i 
buret) eller tegningen. 
  
Mødet finder sted torsdag den 
6/8 på Skovgården kl. 19.00. Da 
kaninerne formentlig holder hop-
aften samme aften er pladsforholdene begrænset til store stue eller 
ved godt vejr ude i gården, er en forhåndstilkendegivelse om med-
bringelse af dyr nødvendig.  
 
Morten Lund tager imod på telefon 4261 8585 senest d. 1/8 indtil 
kl. 20.30 
 

Grillaften 
 
Den 24/8 er klubbens medlemmer med familie inviteret til grillaf-
ten hos Anni og Søren Sigmer, som bor på Lerdrupvej 25, Gyl-
ling, 8300 Odder.  
 
Da det er sidst på sommeren, starter vi lidt før en vi plejer, nemlig 
kl. 18.30. Her tændes grillen eller flere, hvilket forhåbentligt bli-
ver nødvendigt, hvorefter vi kigger lidt på Annis hønsehold.  
 
Racerne der arbejdes med er: Rheinländer i sort, Minorka i stor og 
dværg – også i sort, og så er der også lige lidt Dværg-Hamborgere 
i sølv sortplettet.  
 
Er vejret godt, sidder vi ude. Skulle det være mindre godt, er vi 
inden døre med spisningen – så vejret er ingen hindring for at mø-
de op.  
 
Hver deltager medbringer selv sin mad og drikke, så har Lotte og 
Anders lovet at sørge for at grille kødet, fisken eller grøntsagerne, 
alt afhængig af, hvad menuen består af. 
 
Af hensyn til værtsparret og eventuelle indkøb er tilmelding 
også her strengt nødvendig. Morten Lund tager imod og fri-
sten er 17/8 indtil 20.30 
 
Bestyrelsen håber at se rigtig mange til en hyggelig sommeraften. 
Vel mødt! 
 
Et lille kig ind i fremtiden: 
 
Hvis situationen omkring Covid-19 stadig er under kontrol, afhol-
der vi den årlige ungdyrsdag lørdag den 19/9, som altid på Skov-
gården. Mere konkrete oplysninger følger i næste nr. af MED-
LEMSINFORMATION. Udsendelse påregnes sidst i august eller 
først i september. 
 
 
 
 


