Så er det agerhønsetid…
Sankthansaften er lige om hjørnet, og dermed er vi ved midsommertide. Vi laver bål i det
ganske land, sætter hekse på stage og sender dem og andet djævelskab ad Bloksbjerg til.
Jeg får nu altid kuldegysninger ved tanken om, at man i fordums dage har brændt kvinder
af, fordi man mente, at de var forheksede, altså anderledes. Sådan noget er vi jo da sådan
officielt kommet ud over, men intolerance har vi nok af.
Lad os håbe, at vejret skikker sig, så mange bål lyser op i aften og folk kan mødes om bål
midsommersang og fælleskab.
Jens Have og jeg vil givet kigge meget opad og be’ til , at himlens sluser ikke åbner sig, for
Jens har netop sat 3 agerhønseflokke i volierer. 2 gamle høns, der som Alex Nissen
sagde: -har været kærestefolk siden februar blev i morges sat sammen med 18
femtendages kyllinger og kørt til Jylland, nærmere bestemt Gilmosegård ved Herning,

hvor Alex leverede den første sending fugle til det midt-vestjyske. Knud Overgaard er
ankermand her, og han fortæller, at vi i år skal have 63 familieflokke.
Knud glæder sig meget over, at et helt nyt område er kommet til. Staby-egnen ved Ulfborg,
hvor en kreds af jægere og lodsejere har bestilt 19 familieflokke. Det bliver spændende at
se effekten heraf næste forår

Nogle år har vi fået daggamle kyllinger og i år som nævnt 15 dages, der allerede i 3 ugers
alderen formodentlig få mulighed for at sive ud i terrænet, men fortsat har base ved
volieren, hvor de gamle fugle skal blive endnu en tid.

Der var ikke tid til så megen snak. De gode
folk som hentede kyllinger var alle ’veteraner’,
og de ville gerne have sat fuglene ud så hurtigt
som muligt, mens det var tørvejr, for der hang
unægtelig tunge skyer over os.
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