Medlemsskriv Oktober 2010.
Det blir dessverre ikkje noko besøk av Mogens nå i høstens besøksrunde. Der
var liten inntresse frå medlemmane. Det er svært skuffande etter at me valgte
å betala 1000 kr for kvart besøk.
Erik Jensen har nok besøk til å gjennomføra besøksrunden. Dei som skal ha
besøk av Erik får melding frå han med dag og tid.
Plenumsmøte blir på Orre Samfunnshus Torsdag 28/10 kl 19,00
Erik Jensen tar ein gjennomgang om besøksrunden.
Freddie Helgesen: Circo virus kva er det, og kva virkning har vaksinen?
AC-senteret snakker om varmepumper (luft- vann) oppvarming til grishus.
(Eget vedlegg om dette følger vedlagt)
Servering: Smørbrød og kaker.
Minner om Agrovisjon i Stavanger 22-24 oktober. Der har Forum Gris stand i lag
med Forum Ku.Gå inn på www.agrovisjon.no for nærmere innformasjon.
Det tradisjonelle Julabordet på Kvalbein blir Lørdag 4/12. Nærmere informasjon
seinare. Meld dere gjerne på nå til Wenche H. Erga.
Me er nå i gang med utprøvinga av nytt Forum Gris smågrisfor,det vil bli kjørt 3
omganger sjå kvar av forsøksvertane.

Forsøksverter sjå FKRA er: Håkon Kverme, Magnar Møller og Bjørn Ståle
Bekkeheien.
Sjå Fiskå: Thor Helge Garborg, Arne Helleland og Tjalve Braut.
Me har nå fått trykkt opp nye forum gris kalendere, som dere kan få ved
henvendelse til Freddie Helgesen eller Erik Jensen
Me vil minna om at det hadde vært ønskeleg med fleire som vil ha all
informasjon på mail, slik at me slapp å senda ut så mykje via post.
Send ein meil til Tønnes Garborg tonnes@garborg.as med navn og meil adresse.
Vil minna om vår innternettside der det ligg nyttig informasjon om
kraftforpriser og anna informasjon.www.forumgris.no
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