
Gedenyt februar 2023 

Tema &rsdage  

Tema 2rsdagene er 2lbage og afvikles kl. 19.00 via ZOOM på følgende datoer i foråret 2023: 

7. marts  Gedens parasi2er  Tilmelding senest torsdag d. 2. marts 

Amalie Pedersen er dyrlæge og Ph.d.-studerende i veterinær parasitologi på Københavns 
Universitet. Hun vil tage os igennem den mangfoldige popula2on af parasiLer, som vi kan 
finde hos vores geder.  

Planen er, at vi når kort og bredt gennem de forskellige former for parasiLer som kan inficere 
gederne. Undervejs vil vi komme lidt mere i dybden med de mest relevante parasiLer samt 
hvordan vi kan opdage dem og hvordan de påvirker dyrene. 

Temaet er en bred forståelse af parasiLerne, på et niveau hvor alle kan følge med og blive 
klogere på de problema2kker, det kan have for vores geder. 

4. april Dyrskue deltagelse Tilmelding senest torsdag d. 30. marts 

Overvejer du at deltage på årets dyrskuer, giver vi dig på deLe møde en indføring i hvad det 
vil sige at vise sine dyr frem på dyrskuet.  Emnerne bliver 2lmelding 2l skuet, klargøring af 
dyret, hvad skal du gøre på selve dyrskuet, hvordan skal dyret fremvises og hvordan foregår 
en dyrskuebedømmelse.  

2. maj Græsmarker &l geder Tilmelding senest torsdag d. 27. april 

Vi skal bl.a. tale om indretning og vedligehold af græsmarkerne. Nærmere beskrivelse af 
emnet vil kunne læses i invita2onen, der bliver lagt ud på FB og DGU’s hjemmeside ca. 14 
dage før mødet.  

Tilmelding Hold øje med DGU’s Facebook gruppe og hjemmesiden – her lægger vi invita2onerne op med 
oplysninger om, hvordan man 2lmelder sig det enkelte møde. 

Generelt: Deltagelselse i Tema Tirsdagene er gra2s for medlemmer af DGU. Ikke medllemmer skal ved 
2lmelding betale 100 kr enten via mobile pay 44956 eller ved overførsel 2l bank konto 0693 – 
1440284.  

 Det er vig2gt, at du 2lmelder dig via den mail, du ønsker at modtage mødelink og vejledning 
på. Vi tager derfor ikke imod 2lmeldinger per telefon.  

Zoom: Zoom kan downloades gra2s. Ved 2lmelding modtager du en vejledning 2l download af 
programmet og link 2l opkobling på mødet.  Mødelinket vil kunne bruges 15 min før 
mødestart. Er du ny på zoom, anbefaler vi, at du kobler dig 2dligt på, så vi kan få styr på 
kamera og mikrofon mm.  

Har du ønsker &l hvilke emner, vi skal tage op på disse aGner, hører vi meget gerne fra dig.


