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Status
15 Høns & En ung Hane

VANT)
På denne årstid kan det være
en sur pligt at have hønsetur.
Det er mørkt , koldt og vådt
men vores høns må aldrig
mangle vand. Hvis vi er inde
i en frostperiode kan man
give dem vand flere gange.
Du skal regne med at en høne
drikker ll3 - ll2 liter vand
om dagen, aftængig af vejret
og temperaturen. Det lyder
af meget men oplysningerne
er iflg. bogen " succes med
HØNS I HAVEN''.
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Foderet
En høne spiser 100-150 g
foder om dagen, aftængigt af
fodertype og størrelse af
dyret. Hønsepill erne kommes
i foderautomaten , sammen
med strandskallerne. Kast en
håndfuld korn ud i hønsegår-
den eller det der er endnu
sjovere lad dem spise af din
hånd.

Fortsætter side 4.
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Turnus liste for Ketteholms Hønselaug januar

Maj& Lars
ugel Hanne&Kim

Susanne & Carl-Erik

Kirsten & Michael

Pernille & Steffen

Britt & Per
Kirsten & Henning

Linda & Jens
uge 2 Maj& Lars

Hanne & Kim

Susanne & Carl-Erik
Kirsten & Michael

Pernille & Steffen

uge3 Linda&Jens
Maj& Lars

Hanne & Kim

Susanne & Carl-Erik

Kirsten & Michael

Pernille & Steffen

Britt & Per
uge4 Kirsten&Henning

Linda & Jens

Maj& Lars

Hanne & Kim

Susanne & Carl-Erik

Kirsten & Michael

Pernille & Steffen
uge5 Britt&Per

Kirsten & Henning
*OBS. Hønsehlrygemøde k/. / /. OO

nr.l 15 Søndag
nr.123 Mandag

nr. 67 Tirsdag

nr. 87 Onsdag
nr. 89 Torsdag

nr.103 Fredag

nr.109 Lørdag

nr.l13 Søndag

nr.1 15 Mandag

nr.123 Tirsdag

nr. 67 Onsdag
nr. 87 Torsdag

nr. 89 Fredag

nr.1 13 Mandag

nr.1'15 Tirsdag

nr.123 Onsdag

nr. 67 Torsdag

nr. 87 Fredag
nr. 89 Lørdag

nr.l03 Søndag
nr.109 Mandag

nr.113 Tirsdag

nr.1 15 Onsdag
nr.123 Torsdag

nr. 67 Fredag
nr. 87 Lørdag

nr. 89 Søndag
nr.103 Mandag

nr.'|09 Tirsdag

d. 1 Rengøring
d.2
d.3
d.4
d.5
d.6
d.7
d. I Rengøring
d.9
d. 10

d. 11

d. 12

d. 13

d. 16

d. 17

d.18
d. 19

d. 20

d. 21

d. 22 Rengøring
d. 23

d. 24

d. 25

d. 26

d. 27

d. 28

d. 29 Rengøring
d. 30

d. 31

*OAS. Kirsten & Hennino nr.109 Søndao d. 15 Renoøri



Turnus liste for Ketteholms Hønselaug februnr

uge 6

Linda & Jens
Maj& Lars

Hanne & Kim
Susanne & Carl-Erik
Kirsten & Michael
Pernille & Steffen
Britt & Per
Kirsten & Henning
Linda & Jens
Maj& Lars

Hanne & Kim

uge 7 Kirsten & Michael
Pernille & Steffen
Britt & Per
Kirsten & Henning
Linda & Jens
Maj& Lars

Hanne & Kim
Susanne & Carl-Erik
Kirsten & Michael
Pernille & Steffen
Britt & Per
Kirsten & Henning
Linda & Jens
Maj & Lars
Hanne & Kim

Susanne & Carl-Erik

uge 8

uge 9

' OBS.' Hønsehlqrgemøde k/. / /. OO

nr.1 13 Onsdag
nr.115 Torsdag
nr.123 Fredag
nr. 67 Lørdag

nr. 87 Søndag
nr. 89 Mandag
nr.103 Tirsdag
nr.109 Onsdag
nr.1 '13 Torsdag
nr.1'15 Fredag
nr.123

nr. 87 Mandag

nr. 89 Tirsdag
nr.103 Onsdag
nr.109 Torsdag
nr.1 13 Fredag
nr.1 15 Lørdag

nr.123 Søndag
nr. 67 Mandag

nr. 87 Tirsdag
nr. 89 Onsdag
nr.103 Torsdag
nr.109 Fredag
nr.1 13 Lørdag

nr.1 '15 Søndag
nr.123 Mandag

nr. 67 Tirsdag

1

2

3

4

5 Rengøring
6

7

8

9

10

11

d. 't3

d. 14

d.15
d.16
d. 17

d.18
d. 19 Rengøring
d. 20

d. 21

d. 22

d. 23

d. 24

d. 25

d. 26 Rengøring
d. 27

d. 28



Køkkenrester
Næsten alt det vi ffir tilovers
i køkkenet kan spises af
hønsene. Rester fra salaten.
ris, spaghetti, kogle kartof-
lerl skræller, altbrød ( undt.
rugbrød), lagkage, frugt osv.
Undgå stærkt krydret mad,
samt for meget salt, idet det
kan betyde tyndskallede æg.
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En død sild ?
Hønselauget er ikke en død
sild. Det viste hønsehygge-
mødet hos Kirsten & Micha-
el den 12 december. Næsten
alle var mødt op. Der er sta-
dig ideer og tanker om at
gøre tingene endnu bedre.
Vi håber entusiasmen holder
når arbejdet skal udføres til
foråret.
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Vidste du det ?
Afalverdens dyr er kyllinger
mest anvendelig til
men'skefode.
[;or de kan spises, bådefør
de erfodt - og også efter de
er dode.

Kolde tæer - rød næse

Kan dufå ved øt møde op
til hønsehyggemøde
søndag den I5 januar &
søndag den I2 febraar
kl.I r.00.
Det kan dogforebygges
med medbragt kaffe, ø1,

dram eller andet til eget
forbrug

n * * * * *** ** * * * * * * *** * ** *

OBS OBS OBS OBS OBS

Medlemsindlæg,tips, kom-
mentør o. m. & modtages
meget gerne og helst i god
tid inden den I5februor.
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