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Under hösten och vintern har vi i
styrelsen försökt att samla våra
styrkor runt om i landet. Vi känner
nog alla av att vi inte vet om någon
annan JUF-verksamhet än den som
vi själva är aktiv inom och det är ett
problem. Det är ganska sannolikt att
vi JUF-medlemmar kan hjälpa
varandra vid olika arrangemang,
allra helst då vi vänder oss till
allmänheten och behöver många
funktionärer. Dalarna arrangerar
Bruks SM, i Västergötland blir det
Plöj-SM, i Uppland blir det traktor
race och så vidare. Allt detta kräver
en mängd funktionärer och som
bekant så är det ofta inspirerande
att jobba på olika arrangemang.

Ett underbart tillfälle att få kontakt
med de andra i länet, distriktet eller
vad det nu kan vara, är när vi nästa
år firar 100 år. Det ska vi fira
tillsammans med 4H samt Skog &
Ungdom. Vi tänker sprida 100 års
jubiléet till olika aktiviteter, på olika
ställen runt om i landet. Nått län kan
det vara JUF som drar firandet, i ett
annat län 4H eller Skog & Ungdom.
Fira ska vi!
Vi i styrelsen har tagit kontakt med
några av Er via telefon men tveka
inte att ta kontakt med oss du också
och berätta vad ni gör och vilken
aktivitet som just ni har.
Tillsammans är vi starka!

Börje Andersson,
Vi uppmanar distrikt och avdelningar
att anmäla en eller två personer som
vill vara administratör till JUF Bladet på
Facebook.
Där kan vi dela med oss av allt som
händer ute i landet på ett enkelt och
snabbt sätt med foto och information.
Meddela på Facebook till Juf Sweden
Johanna eller via mejl till juf@juf.se så
lägger vi till dig som administratör.

förbundsordf.

JUF Bladet
ges ut av Jordbrukare Ungdomens
Förbund. JUF Bladet utkommer med
2 nummer per år och trycks på JUFs
kansli i Katrineholm.
Manus till nästa nummer ska
inkommit till JUFs kansli senast 20
september 2017.
Adress: Box 2022, 641 02
Katrineholm
E-post: juf@juf.se
Telefon: 0150-503 90
Vi förbehåller oss rätten för
ändringar.

Förtydligande angående tidigare info om vad anmälan vid tävling ska
innehålla:
* Kontaktuppgifter (namn, adress, telefon nr och eventuellt mailadress)
* Att lämna hästens registreringsnummer för att tävlingsresultat ska kunna
registreras i Blå Basen är frivilligt.

Kallelse
JUF:s förbundsstyrelse
kallar ombud,
medlemmar och övriga
intresserade till
ordinarie
förbundsstämma.
Plats: Mixdala Bygdegård,
Ringarum. Östergötland.
Stämmohandlingar skickas ut till
anmälda ombud.

Program, preliminärt:
Lördag, 8 juli
11.00 Presentation Östergötlands JUF,
Ringarums JUF med bla teater
12.00 Lunch
13.00 Stämman börjar, Mixdala Bygdegård
17.30 Middag Yxnerum
Därefter båttur
Söndag, 9 juli
Frukost när man vaknar till
10.00 Superstar – mångkamp
Hamburgare och korv till självkostnadspris.
Kostnad: 400 kr
Anmäl dig senast den 20 juni till juf@juf.se
och betala in till Bg 287-2976 i samband
med anmälan.
Tips på boende: Yxnerum Hotel och
Conference.
Enkelrum 695 kr, Dubbelrum 995 kr.
Boka själv. Tel: 0120-610 22

Tveka inte att
höra av er med
frågor, alla är
välkomna att
höra av sig!

För att göra det enklare för distrikten att komma i kontakt med
förbundet har distrikten fått en egen kontaktperson och mentor
i förbundsstyrelsen som ska finnas till för att hjälpa distrikten med
frågor som rör verksamheten och att få igång en grundläggande organisation.
Örebro, Västmanland, Uppsala
Börje Andersson, borje.andersson@swecon.com 072-5120715
Västernorrland, Värmland, Norrbotten, Jämtland
Annika Karlsson Malmberg, amkm1963@hotmail.com 073-0697900
Östergötland, Sörmland
Johanna Fagerström, juf@juf.se 070-3302262
Västerbotten, Skaraborg, Gävleborg, Dalarna, Stockholm
Håkan Johansson, silfverknapp@hotmail.se 070-6146046
Skåne/Blekinge, N:a Älvsborg, Halland, Göteborg/Bohus, S:a Älvsborg
Kjell Richardsson, kjell.richardsson@hotmail.com 070-3466163
Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Gotland
Annelie af Ekenstam, annelie.ekenstam@gmail.com 073-8472052

16-17 September anordnas SM i Plöjning
utanför Uddevalla på Gullmarsberg Säteri i
samarbete med Matjordensdag.
Välkomna att titta på
Modern traktorplöjning- växel och teg.
Skol SM – Naturbruksgymnasiernas elever
tävlar i par.
Veterantraktorplöjning – bogserad och buren.
Hästplöjning
Mer info kommer på www.juf.se

Mässdagarna är ett unikt
samarbete mellan lantbrukare,
maskinhandlare, råvaruhandlare,
livsmedelsproducenter /handeln
och bilhandlare i västra Sverige.
Tillsammans vill vi knyta ihop det
moderna lantbruket och dagens
livsmedelsproduktion.

Gullmarsberg ligger naturskönt norr om
Uddevalla och 2016 startade man en endagars
utställningsplats för lantbruk. I år har man i
samråd med bl.a. JUF beslutat att satsa på två
dagar, då tillströmningen av besökare var så stor
att det helt enkelt blev för trångt det året.
Välkomna till Gullmarsberg och upplev det mesta
inom lantbruk, från odling till mat.

Modern traktorplöjning: Christer Rosenberg Mail: familjen.rosenberg@telia.com
Veterantraktorplöjning: Uno Kristiansson Mail: jufsyd@telia.com
Hästplöjning: Sune Carlsson Mail: sunecarlsson12@gmail.com

Bruks – SM 2017 kommer att hållas vid Rankhyttans herrgård i Vika. Vika
ligger centralt placerat mellan städerna Säter, Hedemora, Borlänge och
Falun.
Rankhyttan är en så kallad Bergsfrälsegård, med anor ända från 1200-talet,
där malm från Falu Koppargruva förädlades. Rankhyttan är mest känt för att
det var hit Gustav Vasa enligt den samtida biskopen Peder Schwartzs
krönika begav sig när han flydde upp till Dalarna för att få dalkarlarna att
resa sig mot den danske kungen Kristian Tyrann. Rankhyttans Herrgård
består i dag av ett flertal byggnader från olika tidsepoker. Kungsladan är den
mest berömda (skyddat riksmonument sedan 1668).

SM banorna kommer att ligga på
vardera sida av den slinga som
besökarna går utmed, med
Bruksbana på ängsmark och
Skogsbana i gles tallskog.

Skogens dag i Dalarna

Välkommen till knätofsarnas
rike helgen den 2-3 september
2017!
/ Hälsningar JUF Dalarna

Lördagen den 2 september kommer
skogsstyrelsen i södra Dalarna
tillsammans med ett 30-tal utställare
att arrangera ”skogens dag” vid
Rankhyttan, JUF Dalarna har tidigare
år deltagit vid detta evenemang med
DM arrangemang och visning av
skogskörning med häst vilket har varit
mycket uppskattat.

Kontakta JUF Dalarna:
kontakt@jufdalarna.se

Ordförande: Sven-Olof Salomonsson Mail: kovra@telia.com
Sekreterare: Uno Kristiansson Mail: jufsyd@tele2.se
Mer info på www.juf.se

1:a pris Actionkamera Lova Jönsson, Ekeby
2:a pris DVD film ”Ice Age” Hampus Ekblad, Höör
3:e pris DVD film ”Hitta Doris” Alma Lindvall, Ekeby
4-10:e pris JUF-keps Maja Knudsen, Samuel Dahlbom, Cajsa Christiansson, Kerstin
Dahlbom, Tindra Englert, Daniel Jönsson, Philip Lindh

Hej,
Jag heter Magdalena Fyhr och har nu under våren börjat
jobba i projektet Unga JUF Växer tillsammans med Emma
Norlund. Jag bor i Mantorp, strax utanför Linköping med
mina 3 barn. Gymnasietiden spenderades på Vretaskolan
som är ett naturbruksgymnasium och under hela min
uppväxt har jag hållit på med hästar. I takt med att
barnaskaran har ökat har storleken på hästarna minskat
och nu har vi bara en shetlandsponny kvar som tillhör
familjen, Smevallens Jewel.
Under våren har vi bla flera besök på naturbruksgymnasier
inplanerade för att informera om JUF och JUFs
praktikantverksamhet.
Hoppas vi ses på något evenemang.

Tilda Sigfridsson var i USA 2016, ett reportage om hennes fanns med i
Klöverbladet nummer 2 2016. Nu var vi intresserade och höra hennes fortsatta
berättelse när hon varit hemma ett tag.
Vad har du lärt dig av resan till USA?
Jag har lärt mig mycket om mig själv.
Jag har fått en annan inställning till
kalvar, nu gillar jag dem.
USA resan har gjort att jag vågade ta
nuvarande jobbet på Gotland, som
förman. Lärde mig att det är ok att
hoppa av, om man behöver det. Vågar
testa nya saker.
Skulle du gjort något annorlunda?
Inte oroat mig så mycket, man kan inte
styra över saker ändå.

Vad har du för tips till ungdomar
som vill åka?
Gör turist grejer också, så du ser landet
mer.
Bekymra dig inte så mycket.
Värsta som kan hända är att du åker
hem och det gör inget, det är inget
nederlag.
Känn av familjen innan.
Åk!
Tilda är på förstasidan.

Vi har haft förmånen att vara
praktikantvärd åt JUF sedan 2007.
Eftersom vi har en mjölkgård så lär vi
ut hur man mjölkar och sköter ungdjur.
Vår gård ligger mitt i Sörmland utanför
Gnesta och vi har två eller tre
praktikanter i taget och de stannar
mellan sex och tolv månader.

Eftersom praktikanterna aldrig jobbat
på ett modernt jordbruk måste vi börja
från början med allt. Fasta rutiner
underlättar och att de är nerskrivna på
engelska. Språket kan ibland vara
svårt, och kunskapsnivån varierar
väldigt. Många som kommer har heller
aldrig varit hemifrån tidigare, eller skött
sig själva och lagat mat. Det behövs
därför även instruktioner och hjälp för
detta.

De flesta som kommer har haft Ukraina
som hemland men vi har även haft
några från Moldavien och Kazachstan.
Tyvärr är det vissa kulturskillnader i
dessa länder jämfört med Sverige. Till
exempel är praktikanterna inte alltid
vana vid att tala sanning. Detta måste
man bestämt ta avstånd ifrån redan i
början och förklara vad vi förväntar
oss.

Som praktikantvärd måste man tycka
om att lära ut, ha stort tålamod och
förstå att det inte är så lätt i ett
främmande land. Men jobbet med
praktikanterna ger också mycket
tillbaka. Det är många fantastiska
ungdomar som passerat hos oss, de
har verkligen jobbat hårt och lärt sig
mycket. Flera av våra praktikanter har
också gått vidare i världen och mjölkat
kor både i Australien och USA.
Funderar du på att bli praktikantvärd
till JUF så kontakta gärna Johanna på
kansliet så förklarar hon vad som
krävs.
Paula Pönniäinen
Äspetorps Gård

Praktikantkommittén är återuppstartad med följande
medlemmar:
Paula Pönniäinen, mjölkgård: 070-2316147
Anders Meijer, handelsträdgård: 073-6775212
Karin Kärnell, grisgård: 070-9660707
Johanna Fagerström, koordinator JUF: 070-3302262

JUF fyller 100 år den 20 mars 2018. Det tycker vi är värt att fira
ordentligt.
Vi tänker inte så mycket på att titta bakåt utan att tänka framåt
på nästa 100 år inom JUF, för visst finns vi kvar om hundra år!!!
Eller hur!
Vi jobbar på lite olika arrangemang som kommer att ske under
2018 och kan nämna att vi inom de tre samverkande förbundet
(JUF, 4H och FSU) planerar att ha våra stämmor under samma
tak detta år. Inte bara detta utan på alla träffar och
arrangemang skall i största möjliga mån våra tre föreningar
vara medverkande.
Många trevliga stunder finns det att träffas på och berätta både
hur vi har haft det inom föreningen och vad vi vill göra i
framtiden, det är bara fantasin som sätter gränser.
Vill du i ditt distrikt eller din avdelning hitta på något speciellt
under detta år så kommer det att finnas material att tillgå, finns
även möjlighet att ansöka om ett litet bistånd för detta. Denna
ansökan skall vara förbundet tillhanda den 1/11 i år. Berätta då
om vad ni tänkt er och se till så det är ett medialt och
publikvänligt arrangemang.

Kalendarium för
2017
-Stämman 8-9 juli
-Bruks SM 2-3 sep
-Plöj SM 16-17 sep
-1 november
inskick om att fira
100 år 2018

Tips
Kolla upp vilka
möjligheter till
samarbete ert
lokala
Studiefrämjande
kontor kan erbjuda.
Skicka in
årsmötesprotokollet,
verksamhetsberättelse samt
kontaktlistan till
kansliet och erhåll
500 kr.

JUF, 4H och FSU kommer att ansöka om att få en Fana tilldelad
oss på Nationaldagen 2018. Om vi får en så delas den ut på
Skansen av Kungen själv.
Östergötland kommer att arrangera ett stort evenemang i
november 2018 och då hoppas jag att vi alla JUF:are kommer
att träffas och ha en helmysig helg ihop.
Håll utkik efter aktiviteter för man vet aldrig vad som kan dyka
upp och se till att sprida detta budskap till alla JUF:are.
Britta Sandahl
Nostalgi hörnan
1932 Nr 8
På framsidan poserar två
flickor vid sina
grönsaksland som är
utstakade med JUF skyltar.
JUF bidrog till att kvinnor
fick rätt att ha ett eget
arbete genom att hålla
utbildningar i odling.

Köp DM medaljer
i alla grenar för
40 kr styck från
kansliet. Tänk på
att beställa i tid.

