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Gl. Estrup Landbrugsmesse er reddet
Landbrugsmessen Gl. Estrup fortsætter som medlemsbaseret forening, hvor indflydelsen ligger hos
medlemmerne. Det blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 9. september. Her blev
repræsentantskabet nedlagt, og formanden fik til opgave at finde en ny bestyrelse i løbet af de næste tre
måneder.
Den nye forening overtager de resterende midler, så der er økonomi til at stable en ny landbrugsmesse på
benene. I Østjydsk Familielandbrug vælger vi at støtte op om landbrugsmessen fremadrettet, og jeg vil også
opfordre dig til at melde dig ind i den nye forening. Det er vigtigt, at de nye folk får ro på bagsmækken, så de
kan koncentrere sig om at stable en god messe på benene uden at skulle spekulere på økonomien hele tiden.
Det er gratis at melde sig ind i foreningen indtil generalforsamlingen, som skal holdes inden nytår. Her bliver
prisen for et medlemskab besluttet.

To ministre og et udvalg på Grauballegaard Biogas
Mandag den 20. september havde vi besøg af miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister
Rasmus Prehn. Sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg lagde de vejen forbi
Grauballegaard Biogas for at blive vist rundt og få indblik i, hvordan det nyåbnede biogasanlæg
fungerer. Biogasanlægget er så effektivt, at selv en bondemand som mig blev imponeret.
Det var en rigtig god eftermiddag med gode snakke, som vi delte med de otte andre
landbrugsforeninger bag Velas. Det er vigtigt, at vi mødes med politikerne, så vi kan lære hinanden
bedre at kende. Jo bedre, vi kender hinanden, jo nemmere er det at tage kontakt til hinanden i
situationer, hvor det er nødvendigt. Med dialog og gode relationer kommer vi længst.

Du kan se et sammendrag af besøget her:

Landbrugskonference
Datoen er sat. Husk at sætte kryds i kalenderen og at tilmelde dig.

Mandag den 22. november klokken 14:00-21:00 er der Landbrugskonference på Hotel
Pejsegarden i Brædstrup. Her kan du blandt andet møde fødevareminister Rasmus
Prehn, formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard og formand for DLG Niels
Dengsø. Konferencen er arrangeret af de ni foreninger bag Velas.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: landbrugskonferencen.dk.

Rasmus Prehn: Vi har et fantastisk landbrug i Danmark, hvor der er en iver og en vilje
efter at omstille sig...
Se med her, når fødevareminister Rasmus Prehn giver en forsmag på sin deltagelse på

Landbrugskonferencen den 22. november.

Kommunevalg i sigte
Det er vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende til kommunevalget, da en række afgørende beslutninger
bliver truffet lokalt. Det er derfor også en god idé at deltage i de valgmøder, der bliver holdt, for at vise flaget.
Hvis vi ikke gør opmærksom på os selv, bliver vi aldrig hørt eller tænkt på. Det samme gør sig gældende, når
der igen er folketingsvalg.
Det er vigtigt, at vi fylder så meget politisk som muligt. Tænk blot på, hvad der er sket for minkavlerne inden
for det sidste års tid. Det er rystende, og vi er nødt til at stå sammen og handle, hvis vi ønsker, at forholdene
skal være anderledes.

Vil du være frivillig på en madskole?
4H er i gang med at etablere '3 dage med Madskoler', som er et populært initiativ, hvor madglade børn og
voksne hygger sig med gode råvarer og fællesskab i centrum.
Madskolerne har brug for en række frivillige instruktører. Måske er det noget for dig? Du skal have lyst til at
skabe tre gode dage for børnene, interessere dig for mad og have et praktisk overblik.
’3 dage med Madskoler’ bliver holdt i efterårsferien (uge 42) fra mandag til onsdag, hvor lokale instruktører er
med til at gøre en forskel for børns engagement i mad og forståelse af råvarer. 4H stiller materialer, viden og
det praktiske til rådighed, så du og de andre instruktører nemt kan stable tre sjove og lærerige dage sammen
for lokalområdets børn.
Du kan læse mere og tilmelde dig her: https://www.madskoler.dk/bliv-instruktor/.

Arrangementer

Vil du vide mere om æbler?
Villy Mougaard har som udlært frugtavler arbejdet med æbler hele sit voksenliv - de seneste 20 år
med usprøjtede æbler på Pometet ved Viborg. Tirsdag den 5. oktober deler han ud af sin viden og
kæmpe erfaring i foredraget ”Gamle og nye sorter”. Her kan du høre om de mest dyrkede gamle
sorter og om arbejdet med afprøvning af nye. Der vil være smagsprøver i løbet af aftenen.

Hvor og hvornår?
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00
Velas-huset, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup.

Foreningerne i syd byder på kaffe og brød.

Tilmelding
Du skal tilmelde dig til Hanne Hjortshøj Østergaard på telefon 30 92 62 72 eller mail: hao@velas.dk
senest mandag den 4. oktober klokken 10.00.

Arrangør: Foreningerne i syd

Arveret og fremtidsfuldmagter
Det er vigtigt, at du sikrer dig selv og dine i tide. Mød op til en spændende aften med
advokatfuldmægtig Jeanette Brauer, som vil gøre dig klogere på arveret og fremtidsfuldmagter.

Hvor og hvornår?
Torsdag den 28. oktober kl. 19.00
Velas-huset, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Pris
60 kr. inkl. Kaffe og kage

Tilmelding
Du skal tilmelde dig til Vibeke Wisti Lassen på tlf. 8694 8986/2381 9942
elller vibekewistilassen@yahoo.dk eller Marianne Hammer på tlf. 2554 0057 senest den 25.
oktober.

Arrangør: Østjydsk Familieudvalg og Inspirationsudvalget for Livet på Landet

Rigtig god weekend

