Varmt Välkommen till en Årsmöteshelg, fylld av
Finullsfår, i många former, i ljusa Småland, i
hjärtat av Kronoberg! 28-31 juli 2017
(Fredag e.m. - måndag f.m.).
Program:
Eventuella ändringar kommer att läggas ut på Föreningens Hemsida
och/eller fås vid anmälan.
Tänk på rena skor/stövlar/arbetskläder, vid gårdsbesöken.
Boende och en del aktiviteter på Ryssby Gymnasiet, resterande aktiviteter på Sällebergs Gård, ca en
halvmil från Ryssby, förutom måndagsförmiddagen, då man kan få en guidad förevisning av det
mysiga stället Piggaboda Kvarn, där vi avslutar med ”elva-kaffe”.
Boende finns i 1 -4 bäddsrum, (troligtvis får alla möjlighet till 1 -2 bäddsrum), på Ryssby
Gymnasiet, för 325:- per person och natt, då ingår även frukost, däremot måste man ha med egna
sängkläder. OBS! Täcke, kudde och lakan!
Fredag 28 juli:
1 6.30-1 7.30
1 8.00-1 9.00
1 9.00

Eftermiddagskaffe och incheckning på Ryssby Gymnasiet.
Claes Lövgren berättar om ”Kött Kronoberg”, Fårkött, Lammkött m.m.
Missa inte detta, det väcker säkert nya ”möjlighetstankar” för en Fårbonde...
Anton Lövgren, krögare, grillar. En kväll där vi Finullsvänner
opretantiöst kan vara sociala med varandra.

Lördag 29 juli:
8.30-9.30 Frukost på Ryssby Gymnasiet.
Träffas vi hemma på Sällebergs Gård, för att ”mönstra” lamm tillsammans.
Tanken är inte någon regelrätt mönstringskurs, utan att titta på djur
tillsammans och tycka och tänka och prata.
F.m.-fika och lunch under dagen.
1 5.30
Eftermiddagskaffe på Ryssby Gymnasiet.
1 6.00
Årsmöte.
1 9.00
Mingel.
1 9.30
Fårbuffé, som Kocklinjen på Ryssby Gymnasiet komponerar och serverar i
deras nya härliga matsal. Vi hoppas ni ska få en trevlig kväll med tid att prata
och umgås med varandra.
Söndag 30 juli:
8.30-9.30
Frukost på Ryssby Gymnasiet.
9.45
Träffas vi på Sällebergs Gård för att lyssna på och
prata med ”Ullgurun”Alan Waller om Finull avolika de slag.
F.m.- och e.m. fika och lunch under dagen.
1 4.00
”Världens första Skinnpremiering av Finullsskinn” under ledning av någon
från Donnia Skinn. Tanken är inte någon fulländad skinnpremiering, utan att
så ett frö till en sådan i framtiden. Här är tanken att alla tar med skinn (både
fina och fula), Donnia berättar om Finullsskinn sett från ett berederis
synvinkel. Vi får tillsammans tycka, tänka och ställa frågor mm.
(Obs era skinn behöver ej vara beredda på Donnia).
1 9.00
Kvällsmat och prat tillsammans..
Måndag 31 juli:
8.30-9.30
Frukost på Ryssby Gymnasiet.
1 0.00
Piggaboda Kvarn, guidad förevisning av den genuina kvarnmiljön och
”elvakaffe” i härlig miljö (se gärna www.piggabodakvarn.se)
9.45-1 4.30

Anmälan senast 11 juli till lilliebrunner@tele2.se (eller 0372-42097) till hela eller delar av
årsmöteshelgen. Anmälan är bindande.

Betalning till B.g. 363-3674, senast 1 7 juli. Glöm inte att ange ”Årsmöte+Ditt namn”.
En del aktiviteter finns begränsning i hur många vi kan vara, så först till kvarn...
Medlemmar i föreningen har företräde till dessa aktiviteter. Varmt välkommen som ny medlem!
Tänk på kläder, efter väder.
Prislista: (Med reservation för någon eventuell, smärre förändring).
Fredag:
E.m. Kaffe
30:Grillningskväll
60:(Mat, vatten/lättöl ingår. Öl och vin går att köpa till självkostnadspris på plats).
Övernattning fre-lör inklusive frukost lördag
325:Lördag:
F.m. Kaffe
30:Lunch
75:E.m. Kaffe
30:Buffé
285:(Restaurangen har fullständiga rättigheter, med bra priser. Bordsvatten ingår).
Övernattning lör-sön. Inklusive frukost sön.
325:Söndag:
F.m. Kaffe
Lunch
E.m. Kaffe
Kvällsmat
Övernattning sön-mån. Inklusive frukost mån.

30:75:30:95:325:-

Måndag:
”Elvakaffe” med guidning i Piggaboda Kvarnmiljön. 30:Sälleberg är ingen mönstergård och vi inte heller proffs på att ordna sådana här arrangemang, men
vi hoppas att ni ska trivas trots det.
Varmt Välkomna önskar
Lottie och Knut m.fl.
Ryssby ligger centralt, ca.2 mil öster om E4-an och Ljungby.

