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Höstträff  på Vigerums krog
Kinne gille hade sin 
Höstträff  med julbord 
på Vigerums krog o 
kaff e den 28 november. 
Med 43 medlemmar.

I höst förlade vi höstträff en 
till Vigerum, där vi åt ett fan-
tastiskt gott julbord. Så här 
års brukar vi dela ut årets 
landsbygdspris. I år var pris-
tagarna Therese och Joseph 
Ernedal från Rivendällgården 
Kinne Kleva. Det unga paret 
har med en fantastisk energi 
brukat upp 1,8 hektar mark 
som tidigare var mest sly och 
ogräs till en ekologisk odling 
med grönsaker och rotfrukter 
som lök, kål, morötter och 
rödbetor. Men även bärbus-
kar och äppelodling startas 
och planeras. Allt sker enligt 

ekologiska principer med 
kompost och naturgödsel som 
jordförbättring. På gården 
fi nns även får, linderödsgrisar, 
gäss, ankor och höns.

Självhushållning är ledor-
det för Therese och Joseph 
men det överskott som upp-
står säljes till bland annat den 
Rekoring som har startats i 

Ordförande Helge Häggman delade ut Kinne Gilles landsbygdspris 
för 2017 till Therese och Joseph Ernedal från Rivendällgården, Kinne 
Kleva. 

Brödbak i storugn

Skånings och Valle hus-
hållningsgille har varje 
år en aktivitet inför 
julen. I år var det bröd-
bak i vedeldad storugn 
i sockenstugan i Saleby. 

I sockenstugan fi nns en ved-
eldad bakugn kvar från den 

tiden då huset var fattigstuga. 
På den tiden fanns en sådan 
storugn i nästan alla kök. I 
den kunde man baka fyra 
brödkakor åt gången. 

Alla hade med sig jäst, 
mjölk och mjöl och kunde gå 
hem med tjugo eller fyrtio 
brödkakor alltefter om man 

gjorde en eller två degar. Leif 
Saleryd skötte ugnen och 
brödet blev välgräddat. I den 
tur och ordning man gjort 
sin deg fi ck den jäsa och bli 
bakad. Mellan varven avnjöts 
en kopp kaff e och man kunde 
smaka på varandras bröd efter 
var sitt recept. I den goda 

ugnsvärmen jäste degen fi nt 
på jäshyllorna. Alf Cederbom 
med bakfjölen passade in 
brödkakan i ugnen och Leif 
Saleryd med grisslan tog ut 
färdiggräddade hålkakor. Alla 
var mycket nöjda med den 
delade julbaksgemenskapen.

Lars Svensson,0512-921 42

Götene. Ägg och kycklingar 
säljs på blocket.

Paret har blivit uppmärk-
sammade på trakten och 
kunder kommer från trakten 
men även från städer som 
Göteborg och Jönköping. Ib-
land får de förfrågningar på 
stora volymer som inte kan 
levereras.

Under  årets  Vårrunda och 
Returrunda har man deltagit 
med sina produkter.

Landsbygdspriset består av 
ett diplom och 5 000 kr som vi 
hoppas kommer till glädje för 
dessa unga entrepenörer som 
vi hoppas att få se mycket av 
framöver.

Helge Häggman, 0511-575 48

Alf och Ingegerd Cederbom, Ann Jakobsson, Katarina Svensson, Carola Thörnberg och Leif Saleryd i full fart med gillets brödbak.



KUNSKAP FÖR 
LANDETS FRAMTID

Fredagen den 24:e 
november genomförde 
Vadsbo Gille en intres-
sant resa till Stenham-
mars Gods. 

Vi guidades genom de stora 
och fi na ekonomibyggnaderna 
av godsets djuransvarige 
Viktor Pålsson. Vi fi ck också 
mycket intressant kunskap 
om godsets köttrasbesättning.
Viktor Pålsson berättade ock-
så en del allmänt om godset 
och godsets historia.

Ett stort tack till Stenham-
mars Gods och till Viktor för 
att vi blev så väl mottagna.

Lunch fi ck vi Katrineholm 
och fi ka  gjorde  vi i anslut-
ning till bussen. På hemresan  
stannade vi  på  korvfabriken  
i Sköllersta.

Mats Leuchovius
Ordf Vadsbo Gille

Svenska Staten äger gården 
som sedan 1965 arrenderas av 
HM Kung Carl XVI Gustaf. 
Gården omfattar totalt 2 200 ha 
mark varav 1 400 ha skog 
och 450 ha åker och bete.

Studiebesök på kungens gård 

Vi var cirka 40 deltagare på resan som gjordes i samarbete med 
Dina Försäkringar i Hova.

God Jul God Jul 

och och G  t Ny   År
G  t Ny   År

nskar vi alla medlemmar

nskar vi alla medlemmar

Vill du ha bättre eff ekt på din stallgödsel? Har du 
problem med markpackning och körspår i grödan? 
Denna heldagskurs är riktad till ekologiska gårdar som använ-
der stallgödsel/biogödsel, om hur denna skall hanteras för att 
utnyttja näringen, minska miljöpåverkan och markpackningen 
samtidigt som grödan når de kvalitétskrav som ställs.

Heldagskurs, 9:30-16:00 på tre platser:
Hushållningssällskapet Skara 16 januari
Länghem 17 januari. Vänersborg 18 januari

Anmäl dig senast 7 januari
Gå in på www.hushallningssallskapet.se, välj Kalender
Kursen är kostnadsfri och fi nansieras av medel från Greppa Näringen.

Med mål och marknad i sikte! 
Kurs i fyra delar. Är du en av alla primärproducenter som vill 
förädla din råvara är det här kurspaketet för dig.
Kursdel 1. Marknad och produkt: 23 januari 

Läs mer: www.hushallningssallskapet.se 
Välj Kalender

Fika o 
lunch fi nns till självkostnadspris och betalas på 

plats. 

Stallgödselanvändning inom 
ekologisk odling

Sverigebehöver fl er livsmedels-förädlare!

Info 
Olle Åkesson, 0511-248 38
olle.akesson@hushallningssallskapet.se

Besök Medlem på Besök Medlem på 
hushallningssallskapet.sehushallningssallskapet.se

Välj Skaraborg! Under rubriken Medlem hittar du reportage från era 
aktiviteter. I Kalendern hittar du alla evenemang och gillesannonser. 


