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Telemark Bondelag inviterer til samling for deg som vil bli, eller
som nylig har blitt bonde. Faglige tema og sosialt fellesskap;
knytte kontakt med andre i samme situasjon.
Samlinga er på Rauland Høgfjellshotell i Rauland fredag 19. og
lørdag 20. februar. Vi har reservert noen rom fra lørdag til søndag
for de som måtte ønske å benytte seg av skimulighetene i Rauland
og forlenge oppholdet. Hotellet har svømmebasseng.
Samlinga er åpen for alle! Velkommen skal du/dere være!

Påmelding
til Telemark Bondelag, helst på e-post telemark@bondelaget.no,
evt telefon 35959030

Påmeldingsfrist

torsdag 4. februar 2016 (bindende påmelding)
Deltakerne får tilsendt program og
deltakerliste før kurset starter.

Pris
1400 kr inkl fullpensjon
900 kr for deltaker nr to fra samme familie
Deltakerne får tilsendt faktura
De som ønsker en ekstra natt med middag og frokost gir beskjed
om dette ved påmelding. Prisen er kr 750 pr person i dobbeltrom,
betales direkte til hotellet.
Som en del av Unge bønder pakka har bondelagsmedlemmer under
35 år rett til et Unge bønder kurs til rabattert pris.
Medlemmer som ikke tidligere har benyttet seg av Unge bønder
tilbudet, betaler derfor bare 500 kr for å delta på samlinga.
Samlinga er støtta økonomisk av Telemark fylkeskommune.

Har du spørsmål:
Ta kontakt med Telemark Bondelag, tlf 35959030.

Program fredag 19. februar
Kl. 17:00 – Frammøte, registrering. Kaffe og litt å bite i.
Kl. 17:30 – ”Velkommen til dere som representerer framtida”
v/ nestleder i Telemark Bondelag, Ann Kristin Teksle.
Kl. 17:40 – ”Verden vil ha behov for
enda mer mat. Vi vil, og vi skal
bidra, - ung bonde som
matprodusent”.
Nestleder i Norges Bondelag, Brita
Skallerud, gir oss innsyn i verdens
framtidige utfordringer når det
gjelder matproduksjon, og viktigheten av rekruttering til
landbruket. Dialog med salen etter innlegget.

Kl. 18:45 – Slutt for dagen.
kl. 20:00 – Vi samles til middag og god prat.

Program lørdag 20. februar
Kl. 09:00 – ”Norsk selvforsyning av mat må
økes, hvilke muligheter gir det for
landbruket i Telemark?”
Leder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland,
peker på mulighetsrommet innenfor en
spennende næring! Dialog med salen etter
innlegget.

Kl. 09:45 – ”Er det muligheter i telemarkslandbruket?”
Underdirektør Marita Bruun ved Fylkesmannens landbruksavdeling
reflekterer over hvilke muligheter gjeldene landbrukspolitikk gir
for Telemark. Marita Bruun vil òg orientere om ordninger for
landbruket som Fylkesmannen administrerer. Dialog med salen
etter innlegget.

Kl. 10:30 – Pause med utsjekk for de som drar hjem på lørdag.

Kl. 10:50 – ”Hvordan kan vi som unge bønder bruke Innovasjon
Norge for å utvikle gården vår”?
Spesialrådgiver Per Næs hos Innovasjon Norge i Telemark,
orienterer om de muligheter Innovasjon Norge har for å gi
rådgivning og finansieringsbistand ved satsing på egen gård. Dialog
med salen etter innlegget.

Kl. 11:30 – ”Hva passer for oss og for vårt bruk? Livet må være
mer enn jobb!”
Valg av produksjon og driftsopplegg. Ole Christen Hallesby og
Mariann Andersen fra Gårdsråd fokuserer blant annet på hvordan
vi gjør gården til ”vår gård”, hvordan involverer vi hverandre,
hvordan reagerer vi på risiko og usikkerhet og hva kreves av oss om
framtidige bønder.
Kl. 12:15 – Lunsj
Kl. 13:00 – Vi fortsetter med ”Hva passer for oss og for vårt
bruk?” Dialog med salen undervegs.
Kl. 13:45 – Pause og beinstrekk

Kl. 14:00 - ”Hvordan tar vi vare på
hverandre, - når ting går rette
veien, og når vi føler det butter?”
Satsing på egen gard betyr for de
aller fleste at det skjer i kombinasjon
med annet arbeid, - i alle fall for en
periode. Det kan være en tøff miks!
Prostidiakon i Vest-Telemark, Eilev Erikstein, reflekterer over
hvordan vi kan ta vare på hverandre i ”gode og onde dager.” Dialog
med salen.
Kl. 14:45 – Oppsummering og avslutning.
Kl. 15:00 – Takk for nå og vel hjem!

