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Der arbejdes
siden december har vi arbejdet med at
- holde møder med bl.a. offentlige myndigheder
- lave hjemmeside og informationsfoldere
- finde flere sponsorer
Åbning af Får til Kanten
20 januar havde vi
officiel åbning af Får til
Kanten. Og man kan
roligt sige, at ingenting
blev som vi havde
regnet med….

Mødet blev holdt i Jens Søndergaard museet. Det havde vi fået lov at låne, da snefygningen havde lukket vejen op til fyret. Suppe, brød og fårepølse var sneet inde på
fyret, men de der havde trodset vejret kunne slukke tørsten i den herlige æblemost fra
Kræmmergård. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte. Der blev kigget på kort
over arealerne og diskuteret muligheder….
Idécafé på Fyret
Næste skridt er allerede mandag d. 25. januar kl. 19.00 Vi vover pelsen (!) og inviterer
på ny til Bovbjerg fyr. Her vil Annette Holmenlund og Berit Kiilerich holde idécafé, efter
OATS modellen. Vi hører om fårehold i Vestnorge, projekt Får til Kanten præsenteres
og folk sidder i små grupper og diskuterer spørgsmål. Denne gang skal det gerne
lykkes at servere lidt mad i form af vestjyske specialiteter……
Møde i Landboforeningen
Så går der en uges tid, inden vi mødes om emnet: Kan afgræsning med kvæg og 2000
får give mere liv i Lemvig Kommune? Det bliver tirsdag d. 2. februar kl. 19.30 i
kantinen / Lemvigegnens Landboforening. Her vil vi især koncentrere os om de
praktiske forhold vedrørende afgræsning. To landbrugskonsulenter – Ingvard
Kristensen og Peder Helms - kommer og deler ud af deres viden. Og vi vil selvfølgelig
smage på vestjyske specialiteter…..
Du kan læse mere om projektet på www.faartilkanten.dk

