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Nu er vi på vej mod lysere tider. 
 

D 
et ser ud til at mildere vinde 
blæser til fordel for landbru-
get, hvilket også er hårdt til-

trængt for de fleste.  
 
 Fødevareminister Esben Lunde 
Larsen har besluttet at den seneste 
konvolut med penge fra EU til træng-
te mælkeproducenter skal komme 
alle, som deltager i et kvalitetspro-
gram til gode.  
Arlagården  er et kvalitetspro-
gram, og andre mejerier har andre 
programmer. 
  

Pengene vil blive fordelt med omkring 1,25 øre pr. kg produktion i 
2016. 
 

Politiske resultater. 
 
 Her er en liste over nogle af de mange gode resultater L&F`s politiske arbej-
de gavner landbrugets bundlinje med. 
 
 L&F har skabt en bred politisk lydhørhed over for en landbrugspakke 
 Ændring af gødskningsloven 
 Tilbagerulning af gødnings- og sprøjteforbud på §3- arealer 
 Urimeligt høje EU-krav til ammoniakreduktion er blevet afværget 
 Harmonikrav for slagtesvin forventes hævet til EU-niveau 
 Smidigere husdyrgodkendelser. 
 
 I Familielandbruget MIDT-Jylland  arbejder vi ud fra en strategi om at være 
synlige og deltage i møder og andet, der kan være til gavn for foreningen, så 
den fortsat kan bestå, til gavn og glæde for vore medlemmer. 

Nyt fra Formanden 
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 Så husk nu foreningens generalforsamling. Det er medlemmernes møde og 
her er det jo rart at kunne mærke, at alle vil foreningen og bakker op om de 

aktiviteter der iværksættes. 

Generalforsamlingen bliver den 28. marts 2017  

 Herfra skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde i årets løb og en rigtig  

GOD JUL & ET GODT NYTÅR 

Formand 
Anette Klausen 
 
 

Familielandbruget MIDT-Jylland på Facebook 
 

V i arbejder på at være tilstede på de sociale medier, og vi er i gang med 
at opbygge en Facebook side, som supplement til hjemmesiden.  

Læs andetsteds i bladet om en undersøgelse, hvor du kan tilkendegive, om du 
synes, det er en god ide. 
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Sommerudflugten 2016 

U 
dflugten i år gik til Cheminova på Harboøre Tange, derefter til Fla-

mingo Naturpark i Vemb. 

Aftensmaden blev indtaget på Borbjerg 

Mølle Kro. 

Her er nogle billeder fra turen. 
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Kontingent for 2017 

I 
 2017 gennemfører vor fælles organisation, Landbrug & Fødevarer, en 

kontingentforhøjelse, væsentligst begrundet i færre medlemmer.  

Kontingentforhøjelsen dækker ikke nedgangen i betalende medlemmer. 

Restbeløbet skal findes i en opstramning af Landbrug & Fødevarers udgifter. 

Kontingentstigningen er ca. 4,5%. 

 Den samme problemstilling gør sig gældende i Familielandbruget MIDT-

Jylland, nemlig at medlemstallet i disse år falder markant, medens udgifterne 

ikke falder tilsvarende. 

 Men, Familielandbruget MIDT-Jyllands økonomi viser dog en sådan stabilitet, 

at bestyrelsen finder det forsvarligt, at acceptere en nedgang i foreningens kon-

tingentindtægter, hvorfor det er besluttet at fastholde denne del af kontingen-

tet uændret. 

 Kontingentet, inkl. Familielandbruget MIDT-Jylland og Landbrug & Fødevarer, 

fremgår af tabellen nedenfor. 

Beløbene er angivet uden moms. 

 

Niveau 1 2.350,00 kr. 

Niveau 2 3.500,00 kr. 

Niveau 3 4.650,00 kr. 

Niveau 4 5.800,00 kr. 

    

Interessemedlemmer med avis 1.326,00 kr. 

Interessemedlemmer uden avis    500,00 kr. 
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Medieundersøgelse 

F 
oreningen vil gerne vide lidt om, hvordan medlemmerne bruger Ak-

tiv Familielandbrug og hjemmesiden www.flmj.dk, samt eventuelle 

ønsker om at vi er tilstede på ”Sociale Medier” (Facebook, Twitter o.l.) 

fremover. 

 For at finde ud af det, er der oprettet en ”Undersøgelse” på hjemmesiden, i 

form af et spørgeskema, som udfyldes online. 

Vi er godt klar over at folk generelt er tilbageholdende med et deltage i den 

slags undersøgelser, men vi gør forsøget alligevel. Det er vigtigt for os at vide 

om medlemmerne rent faktisk læser Aktiv Familielandbrug, eller ikke vil savne 

det, hvis det ikke længere havner i postkassen? Vi bruger en del ressourcer på 

at lave bladet, men hvis folk ikke læser det, er arbejdet og udgifterne jo spildt. 

Og hjemmesiden, bliver den brugt? Eller er den overflødig? 

 Og skal vi være tilstede på de Sociale Medier? - muligvis bruger de lidt ældre 

ikke Facebook o.l., men skal vi have potentielle nye (yngre) medlemmer i tale, 

er vi nok nødt til det. 

 Og hvordan med de nyhedsbreve på e-mail, vi udsender, bliver de læst?  

Eller bliver de ikke modtaget (vi har ikke mailadresser på alle medlemmer).  

Modtager du ikke Nyhedsbrevene, men ønsker det, så send venligst en mail til: 

webmaster@flmj.dk, med navn og mailadresse, så vil du komme på listen. 

 Undersøgelsen kan ses på vores hjemmeside (se på 

næste side hvor) det tager kun få minutter at besvare 

spørgsmålene. Det er muligt at svare anonymt, men vil 

man deltage i lodtrækningen om tre flasker vin, 

blandt de indsendte besvarelser, er det nødvendigt at 

opgive kontaktoplysninger. 

 Undersøgelsen løber indtil 4. januar 2017 og vi håber at mange vil deltage, da 

det er vigtigt for bestyrelsens prioriteringer fremover!! 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.lomax.dk%2Fimages%2Ft_product_large_comp%2Fv1440418642%2Fprodukter%2F1796030%2Fgave%25C3%25A6ske-til-vin-3-flasker-sort.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lomax.dk%2Fkoekken-og-catering%2Fvin-og-spiritus%2
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Viborg Amts Indkøbsforening 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.000.000  

Ny rente pr. 25. nov. 2016 

Rente på nye kontrakter i dec. 2016 er 2,5% 

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2017 er 3,5% 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                    

Kasserer Karen Carstens 87 28 25 74                                                                          
Driftsleder Poul Pedersen  40 45 64 85                                                             

www.danskeindkobsforeninger.dk 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.lomax.dk%2Fimages%2Ft_product_large_comp%2Fv1440418642%2Fprodukter%2F1796030%2Fgave%25C3%25A6ske-til-vin-3-flasker-sort.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lomax.dk%2Fkoekken-og-catering%2Fvin-og-spiritus%2
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Årets gang - Deltid - Familielandbrugets årsmøde. 

Dybt hælder året i sin gang, 

snart ødes eng og lund. 

Farvel med al din lyst og sang, 

du korte sommerstund! 

D 
en salme sang vi bl.a. til alle helgens gudstjeneste hvor man min-

des de døde i årets løb. Vi søskende deltog for at mindes vores far. 

Og jeg synes egentlig den beskriver efteråret på billedlig, kort og 

præcis  måde,  

 Jeg skrev i sidste indlæg at det blev langt om længe forår og nu kan jeg fort-

sætte i samme stil, med at det endelig blev rigtig sommer, efter sommeren. 

Det blev helt fantastisk høstvejr i slutningen af august og september, det blev 

en sen høst; men det passede os godt, for i år havde jeg måttet afmontere 

Belarusen fra JF mejetærskeren og lidt bøvlet er det da at få det hele gjort 

klar; men det gik nu fint nok.  

 Så i slutningen af august kom vi i gang med høsten, vårbyggen var ikke høj 

hos os i år, så for at få det hele med 

skulle skærebordet sænkes så me-

get som muligt, hvilket igen og igen 

medførte at skæret kom for tæt på 

jorden, med slæb og stop til følge, 

samt skader på kniv, fingre og rem-

me. Det er jo netop det ømme 

punkt ved en JF, man kan ikke se 

skæret fra førerhuset. Efter 3 repa-

rationer af kniven med udskiftning 

af knivblade og retning af fingre mv. 

fik jeg løst problemet med påmon-

tering af et justerbart støttehjul.  

Deltid 

JF
 sk

æ
re

b
o

rd
 m

e
d

 stø
tte

h
ju

l 



 9 

  JA, hvorfor har JF dog ikke fundet på det ?? efter på montering af støttehjulet 

havde jeg ingen stop ved skærebordet; men desværre er mange af remmene jo 

ikke helt nye og med de kornpriser, der var i udsigt køber man jo ikke bare nye, 

heldigvis har jeg selv og vores mekaniker, LM auto, stadig et lager af gamle 

brugte remme, så med en ekstra remstrammer- her og der – kom jeg også igen-

nem høsten i år. Udbyttet? det kunne have været bedre; men kvaliteten var fin.  

 Til gengæld var kartoflerne fantastisk gode, stort udbytte og fantastisk kvali-

tet, og med den dejlige eftersommer, lette at samle op, altså dem vi løbende 

samler op og poser til vejboden hver dag. De resterende plejer vi at samle op i 

efterårs ferien, hvor min storesøster og en lillesøster med deres skolelærer-

mænd kommer og hjælper os, således også i år, den sidste lørdag i efterårsferi-

en, desværre regnede det hele lørdagen, det holdte os selvfølgelig ikke tilbage, 

man har vel regntøj! Men kartoflerne var drivvåde og meget smattede og så kan 

de ikke holde sig. De skal tørres, heldigvis har vi en Kongskilde kornblæser, nok 

ikke mere end 40 år gammel. Derfor - kartoflerne op i tipvognen og blæse dem 

tørre med kornblæseren. Den blæste vældigt i et døgn, så døde den søndag 

aften ØV! . Heldigvis havde LM auto en mindst 50 år gammel Ørum (Passat) 

kornblæser som vi kunne låne, så vi fik tørret kartoflerne.  

Og salget går strygende. 

 Ja, det var lidt fra hverdagen som deltids bonde, det havde selvfølgelig været 

sjovere hvis der havde været gode penge i det; men jeg bilder mig da ind at det 

går rundt. Om der vil være nogle efterkommere der vil arbejde med det samme 

som os, er nok tvivlsomt; men vi bor altså et dejligt sted. 

Det organisatoriske: 
 Jeg var som bekendt ikke med på det første landsmøde for Deltid; men jeg 

var sammen med Flemming Dollerup på det andet landsmøde for Deltid. Det 

blev afholdt på Seges ved Aarhus, torsdag d. 15. 09.16.  

 Halvårsmødet arrangeres jo nu af formandskabet for L&F.  Altså Martin Mer-

rild, Lars Hvidtfeldt, Lone Andersen og Deltids Primærbestyrelses repræsentant 

Klaus Høeg. Han  gør det bare så godt, er virkelig en ildsjæl. Jeg tillader mig at 

bruge hans referat, da det er ganske dækkende: 
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L 
ad mig indlede med at udtrykke en STOR tak til alle jer, der i tors-

dags valgte at deltage i vores halvårlige deltidsmøde på Koldkær-

gård ved SEGES. 

Jeg synes bestemt, at det var et godt møde, der helt klart levede op til mine 

forventninger: 

 

 Vi fik både på formiddagens uformelle netværksmøde og på det mere for-

melle eftermiddagsmøde via en god dialog udvekslet brugbare synspunkter 

og erfaringer, herunder naturligvis også udøvelse af min rolle i den nye organ-

nisering af deltidssegmentet, alt sammen forhåbentligt til videreudvikling og 

synliggørelse af arbejdet i deltidssegmentet. 

 

 Vi fik bibragt en masse ny viden af de dygtige indlægsholdere fra SEGES, 

herunder ikke mindst indlægget om Skat, med gennemgang af de for land-

brugserhvervet skattemæssige sammenhænge – med vægten lagt på de sær-

lige regler, der gælder for landbrug, og herunder naturligvis fokus på de kon-

krete redskaber, som deltidslandmanden kan og bør anvende for at indrette 

sin virksomhed, så han ikke kommer i skattevæsenets søgelys! 

 

 Vi fik af Flemming Nør en grundig gennemgang af aktuel politisk status 

med fokus på deltidssegmentet og af Lars Hvidtfeldt en grundig gennemgang 

af de deltidsemner man i L & F arbejder med lige nu, herunder blandt meget 

andet bagatelgrænser. Dette gav efterfølgende grobund for en god drøftelse 

af det videre arbejde i deltidssegmentet såvel overordnet i L & F regi som me-

re lokalt. 

 

  I mit tilbageblik på de første 6 måneder, som repræsentant for deltidsfol-

ket i primærbestyrelsen, kunne jeg konstatere et fint og velfungerende samar-

bejde med Lars Hvidtfeldt, Flemming Nør og de andre dygtige medarbejdere, 

som jeg har været i kontakt med i L & F. Jeg kunne også konstatere, at der fra 

”baglandets side” generelt var stor tilfredshed med den information, som jeg 

udsender i form af ”highlights” fra de enkelte møder! 
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  Jeg måtte så til gengæld understrege, at jeg mangler respons og input fra 

baglandet, og at jeg således gerne så: 

 - noget mere aktivitet i facebook gruppen ”Danske Deltidslandmænd”. 

 - nogle flere inputs og kommentarer via mailgruppen. 

 - noget mere ”face to face time” med baglandet i form af mødeaktivitet.  

 Det er vigtigt for mig at understrege, at det sidste punkt ikke skal opfattes 

som kritik af den nye (og nuværende) deltidsorganisation, og dermed et forsøg 

på at vende tilbage til den gamle organisation, men tværtimod skal ses som et 

forsøg på at videreudvikle  deltidssegmentet Indenfor de eksisterende rammer. 

Det gav selvfølgelig anledning til en drøftelse af de fremadrettede  mulighe-

der og konkluderende på drøftelsen af sidstnævnte punkt kan jeg slå fast: 

 At jeg en til to gange om året deltager i deltids regionsmøderne rundt i de 

fire regioner (jeg håber, at se et samarbejde imellem foreningerne på Sjæl-

land, så Sjælland kan betragtes som én region).    

 Øvrige konklusioner: 

 Et netværksmøde (som uformelt formøde) vil blive indarbejdet i de kom-

mende halvårsmøder. 

 Indhold og form af kommende møder i tråd med dette møde på Koldkær-

gård. 

 Der kan deltage to deltidsrepræsentanter fra hver forening. (sørg for at 

udnytte det – denne gang var en del foreninger kun repræsenteret med et 

medlem) 

 Som afsluttende kuriosum kan jeg nævne, at der siden mødet i torsdags er 

kommet 15 nye medlemmer af Facebook gruppen – Sådan!! 

Mange ”deltids” hilsner. 

Klaus Høeg    



 12 

Familielandbrugets årsmøde i Vingsted  
Mandag den 3. oktober 2016  

 Familielandbrugets repræsentantskaber for planteavl, kvæg, svin, økologi, 

deltid, haveudvalg og familieudvalg mødes til særskilte møder.  

 Fælles fagligt indlæg med bioinformatiker og fysiker Peder Worning 

"Bakterier - vores trofaste tjener og vores farligste fjende". 

 Festmiddag 

 Tirsdag den 4. oktober 2016 

 Årsberetningen aflægges - Familielandbrugssektionen ved Lone Andersen - 

Familieudvalget ved Inger Skamriis Andreasen. Debat  

Valg af formand og næstformand til Familielandbrugssektionen  

Valg af formand og næstformand til Familieudvalget  

Valg af repræsentanter til Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse.  

Uddeling af initiativprisen.  

F 
ørste punkt på dagsordenen var som sædvanligt møde med Fami-

lielandbrugets repræsentantskaber og jeg deltog selvfølgelig i deltid. 

 Christian Henriksen fra Lolland blev jo valgt til formand sidste år, 

og han blev genvalgt uden modkandidat. 

Klaus Høeg holdt et oplæg om sit arbejde med deltidsområdet, i såvel Pri-
mærbestyrelsen, som andre regi.  
 
Mærkesager:  

Det blev besluttet at familielandbrugets deltidsrepræsentantskab vil arbej-

de videre med følgende områder:  

 Differentieret kontingent.  

  Der blev i den forbindelse nedsat et ad hoc udvalg bestående af:  

Mandus Andresen, Preben Kristensen, Tommy Dideriksen og Christian 

Henriksen.  
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 Omfordelingsstøtte  

 Bagatelgrænser  

Desværre kan man ikke påstå at repræsentantskabet består af unge vitale 

mænd og kvinder; men vi halvgamle forsøger da at holde gejsten oppe, så vi 

havde da egentligt et godt og hyggeligt møde. 

Festmiddagen var som sædvanlig god, festlig , hyggelig og med mange mere 

eller mindre lødige indslag. Desværre var Karen Hækkerup ikke med i år. 

Tirsdag 

Lone Andersens årsberetning!! 

 Jeg tror hun fik nævnt de fleste af landbrugets genvordigheder; men hun 

sagde også : ”Så skal vi selvfølgelig gå andre veje. – Men vi skal ikke gå hver 

vores vej.  

Så skal vi løfte i flok og finde en ny vej sammen.  
Det skal vi hvad enten det er I EU, i regeringen, i vores erhverv eller i Fami-
lielandbrugssektionen. Når vi skal finde nye fælles veje er det vigtig, at der 
er nogen til at holde sammen på gruppen.  
Nogen der minder de store om, at de ikke bare skal tromle frem, men ha-
ve de mindre og helt små med.  
Og nogen der minder om, at der er en synergi i mangfoldigheden, når vi 
puljer vores ideer.  
Denne nogen vil jeg mene er os i Familielandbrugssektionen.  
For selv om vi ikke repræsenterer de store - og fleste, spiller vi en vigtig 
rolle i Landbrug & Fødevarer.  
Vores sektion arbejder for, at det skal være muligt at etablere sig med en 
mindre bedrift og udvikle sig.  
Kun på den måde kan selvejet og mangfoldigheden bevares - så landbru-
get ikke udvikler sig til et ensidigt industrilandbrug.  
Vi arbejder derfor - hver eneste dag - for at nedbryde de barrierer, der 
findes for deltids-, små- og mellemstore landbrug.  
Og vi arbejder for at alle landmænd (- og kvinder…) har mulighed for at 
prioritere balancen mellem bedriften og familien.  
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Derfor er vores vigtigste mål også at sikre det gode liv på landet med 
fokus på helheden.  
For uanset hvilken type landbrug man har – deltid, småt eller mellem-
stort, så er livskvalitet og sort bundlinje det vigtigste i tilværelsen ”.  
 
Det er jo gode og rigtige udsagn; men Lone:  
”Har du noget at have det i” ??? 
 
 Vi havde efterfølgende en livlig debat, vi er ikke enige om det hele; 
men det kan også være en styrke. 
 
 Jeg var også oppe og sige lidt, bl.a. at jeg kun var med fordi jeg på en 
eller anden måde må være troende.  
Jeg troede engang at Familielandbruget om nogen ville og kunne repræ-
sentere Deltid; men det er altså Landbrugsforeningerne, der repræsente-
rer langt de fleste deltidsbønder. Det synes jeg da er helt forkert; men 
hvad har vi at tilbyde??? Ud over vi er flinke og rare, hvor adskiller vi os 
fra landbrugsforeningerne, ud over at vi siger: ” småt er godt; men vi vil 
gerne have mere i støtte”. Det er da et selvmodsigende udsagn.  
Jeg sluttede af med at foreslå at Familielandbruget burde udarbejde for-
slag til hvordan man kunne klare sig uden støtte. 
 Det kan man bl.a. som deltidsbonde. 
 Jeg havde også håbet på at Lone ville komme ind på hvordan vi kunne 
få flere medlemmer (vi er nu under 3000 aktive medlemmer) og jeg tør 
ikke komme ind på vores gennemsnits alder. 
 Niels Kragh viste et billede af en rollator med Aluminiums fælge,  hvor-
efter han udtrykte at det ikke var fornyelse nok til at sikre Familielandbru-
get en fremtid. 
 Jeg er egentlig ked af at være lidt negativ på Familielandbrugets vegne; 
men vi har markant medlems tilbagegang og uden medlemmer er vi jo 
intet. Det gør mig virkelig ondt !  
 
 Livet som deltid/hobby landmand i Rønge, det gir livet værdi synes jeg.  
Ingen må være i tvivl om at jeg / vi elsker det. Og med Klaus Høeg som 
Deltids repræsentant i L&F ser jeg en lys fremtid for Deltidsbønder. 
 

Flemming Kristensen , Rønge 
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Strategisk energiplan for Viborg kommune  

V iborg Kommune arbejder på  en strategisk energiplan for kommunen, 

den omfatter vindmøller, solceller, solvarme, biogas, biomassevarmean-

læg,  varmepumper og distribution af varme.  

Jeg deltog i juni i et møde, hvor forskellige temagrupper fremlagde deres for-

slag, her gengives det interessante for os, biomasse og biomassevarmeanlæg: 

 

Målsætning: 

 Viborg kommune vil øge udnyttelsen af bioenergi 

 Viborg kommune vil arbejde for, at 50% af husdyrgødningen produceret i 

kommunen anvendes i energiproduktionen. (i tråd med Grøn-Vækst planen) 

 Viborg Kommune vil sikre gode rammer for etablering af nye fælles biogas-

anlæg og biomassebaserede varmeproduktionsanlæg, gennem kommune– 

og lokalplanlægning. 

Handlinger: 

 Viborg kommune udpeger områder til fælles biogasanlæg, som er udtryk for 

de mest realistiske lokaliseringsmuligheder for at realisere biogasprojekter 

(fx områder med høj dyretæthed og nærhed til store veje) 

 Viborg Kommune viser konkrete placeringsmuligheder på kort - eks. tre pla-

ceringer. 

 Viborg Kommune godkender projekter for udvidelse af fjernvarmeforsy-

ningsområder, og godkender projekter for biomassebaserede varmeproduk-

tionsanlæg, som dækker det øgede varmebehov. 

Anbefalinger: 

 Kommunen kan rette henvendelse til alle varmeværker med opfordring til at 

de afklarer, om de er interesserede i at aftage biogas. 

 Kommunen kan evt. bede landboforeningerne om de vil sende breve til 

landmænd, for at høre om de er interesserede i at levere biomasse. 
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MidtWest Farmshow 2016 

I 
 år havde vi besøg af Familieudvalgets madvogn. 

Der var forskellige smagsprøver af kød og der var suppe til frokost 

Der var også en smagsprøve af grød. 

Michael, med modeltraktorerne, var der og-
så, i år var det en større og flottere udstilling 
med hans modeltraktorer og maskiner. 

Som sædvanligt var der også en konkurren-
ce, for at trække folk ind i teltet og få dem i 
tale. 

Det var en god dag, med gode kontakter til 
mange mennesker. 

Kaj Skov Pedersen 

 I december - januar kommer forslaget til Strategisk Energiplan i 8 ugers 

offentlig høring. 

 I foråret 2017, vedtages den Strategiske Energiplan endeligt . 

Flemming Dollerup 
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Foto: Inger Bach 
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Haven går i hi og julen nærmer sig med hastige skridt 

 

E 
t glødende efterår med rødgyldne farver i træernes løv. Et fanta-

stisk og overvældende syn, farverigt og smukt. Hver årstid, sin char-

me. Lidt vemodigt når 

bladene falder og de nøgne gre-

ne står tilbage. Men en tur i ha-

ven, læbæltet og beplantninger-

ne, giver løfte om, at efter efterår 

og vinter kommer vår. Allerede 

nu er masser af blomsterløg godt 

på vej til næste års blomstring. 

Masser af spirer er allerede ved 

at blive dannet på løgene og vid-

ner om et blomsterhav igen i de 

forskellige forårsmåneder.  

 Men selv om bladene er ved at 

være dalet, er der alligevel for-

skellige vinterblomstrende bu-

ske , der netop nu, er ved at dan-

ne blomster og knopper. Kejser-

busken, vinterjasmin, ikke at for-

glemme juleroserne, er blot nogle af dem. 

 Ingefær med sine smukke brogede blade, dukker også op af jorden nu, hol-

der endog til sne og frost hele vinteren.  

 Æbler har der også været en rimelig høst af, dejligt med det frugt vi selv kan 

hente ind fra egne omgivelser.  

 Her lige en opskrift på et par lidt anderledes kager, som er hurtige og nemme 

at gå til: 

Haven 
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Bagt æblekage 
6/8 æbler skæres i tern, lægges i 

et ildfast fad. 

3 æg piskes sammen med 2.5 dl 

piskefløde 

150 gr. smeltet smør, 1/2 kop 

rasp 

Ca. 1 kop sukker, afhængig af om 

det er søde, eller syrlige æbler. 

Bages ca. 30 min. ved 210 gra-

der. 

Serveres med flødeskum, eller creme fraiche. 

 

Dejlig hurtig og frisk æblekage.            
Æbler, ikke for syrlige, rives på råkostjern, blandes med knuste makroner, og 

sukker efter behov, serveres i en skål med et lag flødeskum på og lidt revet cho-

kolade. 

Denne æblekage, kan nås at lave, mens kaffen løber igennem kaffemaskinen, 

hvis man lige pludselig får uventede gæster. 

Sirupslagkage med smørcreme 
3 kopper melis 

250 gram margarine 

2 æg, 500 gram lys sirup 

750 gram mel 

1/2 liter kærnemælk 

2 tsk. bagepulver 

2 tsk. natron 

Sirupslagkagen bages i en bradepande ved 160 grader i 1 time, deles i fire,  

hver skæres igennem, i 3 lag og lægges sammen med en smørcreme, rørt af 

plantemargarine, flormelis og lidt kogt vand, smages til med lidt rom. 
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Indkøbsforeningen for 

Salling og Fjends herreder 
Låner ud til køb af traktorer og maskiner. Udbetaling 25%, løbetid 5 år, 

fast rente 4,5% p.a. 

Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om hvordan 
du investerer uden at belaste din driftskredit. 

Driftsleder Kristian Vestergaard mob. 21468677  
mail: krv@lmo.dk 

Borgergade 18-4, Rødding 

7860 Spøttrup 

V 
i har i haveudvalget, netop haft en virkelig god studiedag i Barrits-

skov med 40 deltagere.  

Vi hørte og så en del om årstidernes frugter i en grønsagsforsøgs-

mark. 

 Frokosten bød især på spændende retter, hvor grønsagerne var hovedingre-

dienserne. 

 Sven Davenkosen, præsenterede os for danske og udenlandske grønsager og 

frugter, som oplæg til en god debat, landbrugssystemer og meget mere. En 

lærerig dag. Stedet der står bag de mange  kasser med Årstidernes frugt og 

grønt, som bliver leveret ud mange steder i landet. 

Inger Bach, Haveudvalget 

mailto:krv@lmo.dk
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Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Hus-

mandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. 

 

Skolefondens midler kan søges af 

alle unge, hvor forældrene har 

tilknytning til Familielandbruget 

MIDT-Jylland og hvor legatet bru-

ges til ophold på en godkendt 

landbrugsskole. 

 

Ansøgningen indsendes til Familie-

landbruget MIDT-Jylland inden, hen-

holdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver be-

handlet på bestyrelsesmøde umiddel-

bart herefter.  

Ansøgningsskema kan downloades fra 

vor hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og enten mailes til forenin-

gens sekretær på brj@lmo.dk eller sen-

des til adressen, Ågade 8 

A, 7800 Skive. 

 

Yderligere oplysninger 

ved foreningens bestyrel-

se eller ved foreningens 

sekretær, Bent R. Jensen 

brj@lmo.dk    

tlf. 22 33 57 42. 

http://www.flmj.dk
mailto:brj@lmo.dk
mailto:brj@lmo.dk
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FLMJ ”reklameskilt” 

I 
 forbindelse med MidtWest Farmshow i sommer, havde vi fået  produ-

ceret et antal FLMJ skilte i ”DK skilt” format. De blev delt ud i vores telt på 

skuet. 

 Nu har vi fået lavet flere, og valgt at lægge dem ind i denne udgave af Aktiv 

Familielandbrug, så alle medlemmer får et. 

 Vi håber at I vil tage godt imod skiltet, og gerne sætte det på bil, traktor, eller 

hvor I nu synes. 

 Har I brug for flere, kan de 

rekvireres ved foreningens 

sekretær, Bent R. Jensen på 

mail: brj@lmo.dk, eller tele-

fon 22 33 57 42. 
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Tjek om du bør skifte til ny individuel 
gruppelivsforsikring 

 

S 
ingler kan nu få gruppelivsforsikring til halv pris, og ældre ægtefæller 

kan opnå en bedre dækning med en individuel forsikring. 

I dag har mange landmænd en ægtefælle eller samlever, der arbejder 

uden for bedriften, ligesom der er flere der bor alene. 

 Derfor er der nu mulighed for at tegne en individuel gruppelivsforsikring, som 

gælder for én person. Og i øvrigt koster det halve. 

 Den nye gruppe 2 er som udgangspunkt relevant for dig, der af den ene eller 

anden grund ikke har behov for, at forsikringen også dækker en ægtefælle eller 

samlever. Du skal bare henvende dig til foreningen og bede om at blive flyttet 

over i den nye gruppe. 

Fordel at skifte gruppe – også for ægtepar og samlevere 

 Den nye individuelle forsikring er faktisk også relevant for dig, der har en ægte-

fælle eller samlever. Hvis du har en gruppelivsforsikring med ægtefælledæk-

ning, er din ægtefælle ’kun’ medforsikret, og det betyder blandt andet, at når 

du fylder 65 år, så ophører forsikringen for jer begge. Det betyder også, at det 

kun er din nedsatte arbejdsevne, der kan give præmiefri dækning. Hvis I havde 

hver jeres individuelle forsikring, ville din ægtefælles forsikring kunne fortsætte, 

selvom du fylder 65 år (såfremt din ægtefælle er yngre end dig) indtil han/hun 

fylder 65 år. 

Der er flere fordele – se listen herunder 

Fordele for ægtepar/samlevere ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 

2 (individuel 

 Ved tilmelding er ægtefællen forsikret med det samme – modsat gruppe 

1, hvor der er en karensperiode på 12 måneder for ægtefælle/samlever. 
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 Den yngste ægtefælle/samlever kan beholde forsikringen selvom den 

ældste fylder 65 år, så længe der opretholdes et medlemskab af forenin-

gen – modsat gruppe 1, hvor en yngre ægtefælle/samlevers forsikring 

ophører det år, hvor medlemmet fylder 65 år. 

 Begge kan søge om præmiefri dækning ved nedsat erhvervsevne modsat 

gruppe 1, hvor det kun er medlemmet, der kan søge. 

 En individuel forsikring er nemmere at sammenligne med, og eventuelt 

overføre til, en anden forsikringsløsning eller fx en pensionsordning. 

 Begge kan se deres gruppelivsforsikring på pensionsinfo.dk[1] – modsat 

gruppe 1, hvor det kun er medlemmets ordning, der fremgår af den cpr-

nummer-afhængige pensionsoversigt. 

 Anmeldelse af eventuel skade er nemmere, når den forsikrede allerede 

er registreret hos forsikringsselskabet med eget cpr-nummer modsat 

gruppe 1 hvor ægtefælle/samlevers cpr-nummer ikke er registreret, og 

skader derfor skal anmeldes via medlemmets cpr-nummer. 

Der er dog også et par ulemper ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 2: 

Samlevende skal betale boafgift på 15% af eventuel udbetaling fra livsforsikrin-

gen, modsat gruppe 1, hvor den hovedforsikrede ikke skal betale boafgift, hvis 

samleveren dør. 

Der er ikke mulighed for dobbeltdækning. Det kan man kun i gruppe 1. 

Skifte gruppe? 

Man kan sagtens skifte fra den ene gruppe til den anden, men skæringsdatoen 
er altid 1. januar. Så hvis du ønsker at skifte fra din nuværende gruppe 1 til 
gruppe 2, skal du give besked til Familielandbruget MIDT-Jyllands sekretær Bent 
R. Jensen, senest den 20. december på tlf. 22 33 5742 eller e-mail – 
brj@lmo.dk. 
 
Et eventuelt skifte skal under alle omstændigheder helst gennemføres inden 1. 
april 2017, såfremt ny helbredserklæring på ægtefælle/samlever skal undgås. 

http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/tjek-om-du-boer-skifte-til-ny-individuel-gruppelivsforsikring/#_ftn1
mailto:brj@lmo.dk
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Økonomi 

Hilsen fra minkavleren 

Hej alle derude. 

J 
eg vil for det første gerne takke alle der kom og besøgte min minkfarm 

den 04-08, for at se hvad jeg går og får tiden til at gå med i det daglige.  

 Jeg vil gerne sige tak 

for alle de gode spørgsmål 

folk stillede mig, det vidnede 

om en rigtig god interesse i 

hvordan det er at passe mink.  

 Efter en god rundtur på far-

men tog vi op på den anden 

ejendom og nød noget god 

mad i maskinhuset. Der kan 

jeg kun sige at dem som ikke 

kom, gik glip af noget rigtig 

god mad i rigelig mængder, da der var bestilt mad til 40, men der var kun 27 til 

spisning, så jeg vil tro at folk var mætte og glade.  

 For tiden er der travlt på farmen, da vi er i gang med at få dyrene pelset. Det 

er en meget spændende tid, da man ser om man har plejet dyrene godt i løbet 

af deres vækst; om de er store nok og pelsen har den rigtige kvalitet.  

 Hvordan det foregår, har jeg fortalt tidligere så det vil jeg ikke trætte jer med, 

men det ser nogenlunde godt ud. Men der kan jo altid gøres noget bedre.  

 Jeg er meget spændt på hvordan næste år bliver med priser på skindene. Året 

som vi er på vej ud af, bød jo på en del udfordringer med prisen. da vi i januar 

fik ca. 210 kr. pr. skind og endte ud med 245 kr. pr. skind i gennemsnit, men 

trods alt en lille stigning.  

 Forventningerne er at vi nok skal regne med ca. samme pris som de regulære 

varer, der blev solgt på sep. auktionen, altså ca. 275 kr. pr. styk, så det har væ-

ret nødvendig at se på omkostningerne, for der skal skæres til hist og pist, for at 

få det til at løbe rundt.  
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 Men jeg vil tro at det nok skal gå. De landmænd med køer og grise har stadig 

udfordringer, trods en stigning på mælk 

og svinekød. Der skal en noget bedre pris 

til, men det er da i det mindste positivt 

med stigning, så vi må jo håbe det fore-

sætter til næste år, så der kan blive en løn 

at leve for.  

  

Nu vil jeg slutte for denne gang og ønske 

alle  

en glædelig jul og et lykkebringende Nytår.          

Med venlig hilsen  

Henrik Nielsen 

Aalestrup 
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Kvæg 

S 
å er Nyhedsbrev for Regionsudvalg for Kvæg Midt-Østjylland på banen 

for anden gang. Regionsudvalget forventer at holde møder 3 – 4 gange 

pr. år. Vi vil tage sager op, som kommer fra medlemmerne i foreninger-

ne. Husk du er velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede eller til din 

egen forenings repræsentant i Regionsudvalget. 

 Mælkepakken. Alle der har søgt støtte til reduktion i første runde får støtte, 

hvilket betyder ca. 30 mio kg i Danmark. Der er fortsat stor usikkerhed om, hvad 

den nationale konvolut på 69 mio. kr. til kvægsektoren kommer til at indeholde. 

Det ser ud til, at de ordninger som kvægbruget foreslår er svære at få opbak-

ning til i Fødevareministeriet, fordi de finder forslagene administrativt tunge. 

 Potentiale screening. DMS kan nu bruges til at lave potentiale screening, dvs. 

man kan beregne den økonomiske effekt ved at lave forbedringer på enkelt pa-

rametre, f.eks. ydelse, mælkekvalitet eller sundhed. Det er et simpelt system til 

at give hurtigt overblik – efterfølgende kan der fokuseres på de ændringer, der 

giver størst effekt.  

 Billigere grovfoder og værdi for pengene, når du fodrer. Overvej grundigt om 

alle tilsætningsstoffer er nødvendige. Vær klar til forandring. Prøv at lave æn-

dringer, og følg nøje op på effekten. Der findes mange redskaber til at opnå billi-

gere grovfoder. Først og fremmest er det vigtigt, at kende sine omkostninger. Til 

det formål er der brug for en driftsgrensanalyse i årsregnskabet, så man kom-

mer til at kende sin egen fremstillingspris på både mælk og grovfoder. En ma-

skinanalyse kan være et godt redskab til at grave videre i, hvad det koster at 

løse de enkelte opgaver i marken. Hvis du ikke kan lave et godt håndværk i mar-

ken så få andre til at gøre arbejdet. 

 Salmonella sanering. I Seges, Kvæg er der ansat en dyrlæge, der tilbyder gra-

tis hjælp til salmonella sanering.  Regionsudvalget foreslår, at regionaliseringen 

mht. flytning af dyr ophæves og at der opretholdes restriktioner på besætninger 

i en periode, efter at de er rykket fra status 2 til status 1. Forslaget blev givet 

videre til L&F, Kvæg ved deres regionsmøde i Søften. 
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Nyt fra LMO 

 Krav der forventes udsat i Lov om hold af malkekvæg forudsat at det bliver 
vedtaget: 
 
 1 ædeplads til nykælvere 
 Alle køer skal have adgang til roterende børster 
 Alle ungdyr og kalve skal have adgang til hudpleje (koste) 
 Maks 6 køer pr. drikkekop 
 Køer må ikke opstaldes i bindestald 
 
 Bemærk at man kan risikere krav om at lave disse ting, hvis der i den mellem-
liggende periode kommer kontrolbesøg, fordi det er gældende lov nu. Det for-
ventes dog, at der i første omgang kun bliver givet en anmærkning for disse 
forhold.  
LMO hjælper med beregning af økonomisk potentiale ved levering af non-GMO 
mælk. Potentialet afhænger af nuværende forhold. Høj ydelse og høj majs- og 
sojaandel i foderet vil typisk kræve de største forandringer i fodringen. 
 
 På vegne af Regionsudvalget                                                                                                                                     
Formand Theo van Diepen.  
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LandmandPension – et godt tilbud 

U 
den at der er ændret på hverken indhold eller priser, er Land-

mandsPensionen pr. 1. oktober 2016 blevet endnu bedre. Ændrin-

gen er, at man nu kan begynde at spare op til pension med bare 

1.000 kr. om måneden i indbetaling. Det er ikke en pension man bliver fed af, 

men til gengæld får man den unikke pensionspakke, der er en del af Land-

mandsPension. 

Med Kom-i-gang-pakken får du en pensionsopsparing, uden at forpligte dig til 

store månedlige indbetalinger. Og du har fuld adgang til at tegne meget attrak-

tive tillægsforsikringer. Hermed er du og din familie godt sikret, hvis der skulle 

ske dig noget. For eksempel hvis du pludselig ikke kan arbejde. Hvert år er der 

desværre adskillige landmænd, der bliver syge eller kommer til skade, og får 

brug for deres forsikring. Der er mange der tror, at den offentlige sygesikring er 

nok, man det er ofte ikke tilfældet. Derfor er forsikring ved Tab af Erhvervsevne 

obligatorisk i Kom-i-gang-pakken. Læs mere på http://www.lf.dk/for-

medlemmer/tilbud-til-landmaend/landmandspension/kom-i-gang-pakken 
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Økologi 

M 
idt i oktober, viste de på lokal TV, at Thise Mejeri i år runder 

milliarden i omsætning. Landbrug & Fødevarer skriver sidst i ok-

tober, at eksporten af 

økologiske fødevarer til Frankrig er 

fordoblet de sidste fem år. Når dette 

er sagt, må vi ikke glemme, at Tysk-

land og Sverige er vore største ek-

sportmarkeder for dansk økologi og at 

disse markeder rummer meget store 

muligheder.   

Selv Kina viser også interesse for dansk økologi. 

Miljø– og Fødevareministeriet skriver 28. oktober 2016, at 450 af de 1128 

landmænd, som søger tilskud til økoomlægning, er nye økologer og at årets 

omlægning er den største siden 1990’erne. I tørre tal drejer det sig om 40.000 

ha., et areal svarende til Langeland. Det vil sige, at de sidste to år er økoarealet 

forøget med 1/3, altså 34%. Sidste år var omlægningsarealet kun halvt så stort, 

ca. 21.000 ha. 

Med de meget trange økonomiske vilkår dansk landbrug har befundet sig i, 

forstår man udmærket, at nye tiltag overvejes. 

Herunder gårdens egnethed, fremtidige markeder og den enkeltes overbevis-

ning. 

I gennemsnit er økobedrifter på 70,3 ha. 

 

Ole Wistrup 
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Familielandbrugets Seniorklub i Skive 

I 
 2017 bliver det nu 10 år siden vi startede Familielandbrugets Senior-

klub. Der blev startet én i Skive for medlemmerne af det gamle Fremad og 

Fjends Herred og én for Gl. Viborg Amt, for Gl. Viborg Amts blev der aldrig 

den store opbakning, så derfor besluttede den valgte bestyrelse at stoppe, hvor-

imod det blev det modsatte for Fremad og Fjends Herred, her var der stor op-

bakning af medlemmer.  

 Den 28. november 2007 afholdtes den første generalforsamling i Seniorklub-

ben, der mødte 36 personer op og der blev valgt en bestyrelse, og så skulle der 

findes på aktiviteter som kunne have fælles interesse.  

 Det første den nye bestyrelse gjorde var, at beslutte at den nye forening ikke 

skulle være politisk, men derimod en forening hvor sammenhold, og lysten til at 

være sammen med andre, skulle være det afgørende, så de søgte de to bagved 

stående foreninger, Fremad og Fjends, om et økonomisk tilskud, så der var no-

get at arbejde med, ansøgningen blev taget godt imod og vi fik 25.000 fra hver 

af de to foreninger, så det sammen med opkrævning af kontingent på 75,00 kr. 

var nok til at komme godt i gang.  

 Det første arrangement gik til Søby Brunkulslejer med spisning på Cafeteriet, 

og der mødte alle op, der blev grinet og talt i munden på hinanden, så vi kunne 

næsten ikke få armene ned. 

 Siden hen har vi så ved hjælp af div. legat ansøgninger og kontingent, haft 

muligheder for at kunne tilbyde en masse bl.a. endags ture, foredrag, Danmarks 

og udenlands ture. 

 Medlemstallet gennem de 10 år har ligget stabilt omkring 100 til 110, så efter 

nogle år med stigende tilslutning er tallet nu stagneret. Det er flot, hvis vi kan 

holde tallet på omkring 110. Der er ikke mange foreninger der kan mønstre en 

mødeprocent på 70 til generalforsamling (Ældresagen i Skive har 6.200 medlem-

mer og 1 % til generalforsamlinger). Opbakningen til vore arrangementer er 

fortsat rigtig god, vi har haft nogle fantastiske ture og tirsdagsbowlingen er væl-

dig populær. 

 Der er i reglen 25-30 der møder op til bowling hver tirsdag. Alle trækker et 
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nummer, så ingen ved på forhånd, hvem de kommer til at spille med. Vi går dog 

og holder lidt øje med hvem der gør det bedst og har lidt snak om det. Det er et 

par hyggelige timer og vi holder kun fri i juli måned, ellers er det året rundt.  

 Et par gange om året er der buffet. Det er efter sommerferien og efter jul. Så 

er der præmier til de bedste. 

 I 2017 er der selvfølgelig også en masse tilbud hvor alle er velkommen, som 

kan ses herunder, og mon ikke vores 10 års jubilæum også skal fejres.  

Skulle der nu sidde nogen og tænke, at vi da godt kunne tænke os at være med-

lemmer af seniorklubben, eller deltage i tilbuddene, så hold jer endelig ikke til-

bage, I vil blive taget godt imod. 

Karen Dalsgaard 

 

 
 

Familielandbrugets Seniorklub Skive   -    
Program 2017 

 

Tirsdag den 3. januar kl. 10.00 

 Bowling starter efter juleferien 

Tirsdag den 17. januar kl. 10.00  

 Bowling med efterfølgende buffet, pris 120,00 pr. person, tilmelding senest 

den 10. januar 2015 

Onsdag den 15. februar kl. 14.00 

 Foredrag med Jørgen Krusborg, som bl.a. fortæller om tur til i Sydamerika 

Aktivitetscentret Odgaardsvej 15A tilmelding senest den 7. februar 

Mandag den 27. februar 

 5 dages Senior velvære 2017 Polen med Sørens Rejser (udsolgt) 
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Onsdag den 15.marts kl. 18.00 

 Generalforsamling med spisning, i Aktivitetscentret Odgårdsvej 15A, tilmel-

ding senest 7. marts 

Fredag den 24. marts 

 Sæsonåbningsrejse for de eventyrlystne på 4 * hotel inkl. halvpension med 

Hanstholm Rejser, en tur med overraskelser, tilmelding til Hanstholm Rejser  

Mandag den 22. Maj  

 1 dags tur til Søby Brunkulslejer og Møltrup Optagelseshjem, middag Hotel 

Vildbjerg. 

Tirsdag den 1. august kl. 10.00 

 Bowling starter efter ferien. 

August eller september 

 Udlandstur: Gardasøen eller Andalusien, bestemmes ved julefrokosten jfr. 

udsendte 

 

Onsdag den 6.september kl. 20.00 

 Cirkusrevyen 2017   Aalborg Kongres & Kultur Center, pris 1098,00 inkl. 2 

retters menu 1 genstand og gode pladser til Revyen, tilmelding hurtigt muligt, 

der er rift om pladserne. 

Tirsdag den 12. september kl. 10.00 

  Bowling med efterfølgende frokostbuffet, pris 120,00 tilmelding senest tirs-

dag den 5. sep. 

Torsdag 23. nov. i Aktivitetscentret, Odgårdsvej 15A kl. 17.00 

 Julefrokost 

 I vil modtage fyldestgørende indbydelser i den rækkefølge arrangementerne 

løber af stablen, men vi forbeholder os ret til evt. ændringer.  

Tilmelding til Bent Søgård 97534252 – Lis Nielsen 97547161 
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Vranum Vin 

D 
eltidsudvalget havde den 7. september arrangeret et besøg på 

den lille vingård, Vranum Vin, lidt syd for Viborg. 

Trods det fine vejr, var der desværre ikke så mange deltagere, men 

de tilstedeværende fik en rundvisning på vingården og ejeren, Flemming, for-

talte om udfordringerne ved at 

dyrke vin på vore breddegrader. 

Flemming eksperimenterer med 

flere forskellige druesorter, både 

røde og hvide. 

 Da der hverken bliver sprøjtet 

eller gødet, er  vinen økologisk. 

 Som afslutning var der mulig-

hed for at få smagsprøver på  

forskellige druesorter fra flere 

årgange, samt at købe lidt med 

hjem. 
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Flyvehavre 

R 
edaktøren har været i Italien, hvor de har et noget afslappet for-

hold til flyvehavre, de eneste steder man ikke ser det, er i markerne, 

for der er nemlig sprøjtet!! 
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Dato Kl. Aktivitet 

15. marts 18.00 Generalforsamling i Seniorklubben 

28. marts 18.00 Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland 

   

29. juni  Sommerudflugt - turen går mod Juelsminde 

   

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
Anette Klausen (fmd.)  Åhusevej  52 

7470 Karup 

9745 6170 

2395 9432 

klausen_cows@hotmail.com  

Henrik Nielsen (n. fmd.)  Evaslundvej 4, Østerbølle 

9620 Ålestrup  

2078 0153 

9865 8335 

henielsen1000@gmail.com  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18,  

8850 Bjerringbro  

8668 3267 

2388 4360 

oleep@post.tele.dk  

Niels Kragh Nørbækvej 15,  

8920 Randers NV. 

8645 4350 

2030 4043 

nielskragh@rejstrup.dk  

Kaj Skov Pedersen  Bækkegårdsvej 27,  

8800 Viborg  

8664 5622 

4054 5625 

kaj-skov@live.dk  

Flemming Kristensen  Slotsvej 19,  

8860 Ulstrup  

2120 8899 

8646 0280  

fkr@energimail.dk  

Lone Rosenkvist-Jensen  Bøllingsøgårdvej 11 D, 

8600 Silkeborg  

8686 7528  lr@boellingsoe.net  

Inger Bach  Borrevej 24,  

8850 Bjerringbro  

8668 2421 

2637 8021 

dyrebakken@get2net.dk  

Ole Wistrup  Kærbyvej 28, Nr. Rind 

8832 Skals 

8669 6245 ole.wistrup@gmail.com  

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen,  

8831 Løgstrup  

2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

Arrangementer 

Læs mere om arrangementerne i kalenderen på www.flmj.dk  

mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:nielskragh@rejstrup.dk
mailto:kaj-skov@live.dk
mailto:flk@energimail.dk
mailto:lr@boellingsoe.net
mailto:iba@landogliv.dk
mailto:fledo@stensegaard.dk
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Ågade 8 A 

7800 Skive 

 


