
Jubiiih - udsigt til herlig komad!  

Komad: - Jubii! råbte tilskuerne. - Jumuuuh! brølede kalvene og slog over i kåd galop. På begge sider 
af hegnet blev det jublet ved udsigten til den... 

Komad: - Jubii! råbte tilskuerne. - Jumuuuh! brølede 

kalvene og slog over i kåd galop. 

 

På begge sider af hegnet blev det jublet ved udsigten til 

den dejligste komad: Græs til køerne og oksekød til 

menneskene. 

 

I går sendte Køge Kogræsser Laug igen en flok 1-årige 

kalve på græs i Søfolden ved Hastrup Søerne, hvor de 

firbenede skal gå og spise sig kødstore og sunde og se 

hyggeligt landlige ud klos op af det store boligområde. 

 

Køge 

 

2. sektion forsiden 
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Kom til åben kalvedag lørdag 12.maj  

Køge Kogræsser Laug har sat sine fem kalve på græs og vil dele glæden over dyrene med alle andre. 

Hastrup: Først lidt nølende. Kan det virkelig være rigtigt med al det 

græs? Drømmer vi eller er vi vågne? Og hvad laver alle menneske 

dér på modsatte side af hegnet? Men så: Fuld galop ud over 

stepperne med kåde bukkespring! 

 

Det var et herligt skue, både for medlemmer og besøgende, da 

Køge Kogræsser Laug i går modtag de fem nye Hereford-kalve, som 

de skal skiftes til at gå og hygge om frem til november. 

 

Laugets 20 familier har gode erfaringer med de økologiske køer. Alle 

er enige om, at kødet smager bedre end det køb, man køber i 

butikkerne, og så er det jo krydret med den behagelige viden om, at 

dyrene har haft et godt og sundt liv, så længe det varede. 

 

Kalvene er 1 år, når de ankommer til laugets fold ved Hastrup 

Søerne, og inden ankomsten har de 20 familier sat det hele i tiptop 

stand, så alt er klappet og klart til kødkvægets vidunderlige halve år 

på det frodigtgrønne tæppe af mad. 

 

I år blev det til to piger og tre drenge, det vil sige to kvier og tre 

stude, som allerede strutter af tilfredshed med de udendørs forhold 

og allerede har vænnet sig til besøg fra de store nærliggende 

boligområder. 

 

Allerede i går fik familierne selskab af mange naboer, da det blev 

klart at kalvene skulle sættes på græs, så alt i alt blev den festlige 

begivenhed overværet af 50-60 mennesker. 

 

Deler glæden 

 

Køge Kogræsser Laug vil gerne dele den store glæde over dyrene og inviterer til åben kalvedag lørdag 12. 

maj klokken 12-14. 

 

Det er samme dag, som Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård, der ligger lige i nærheden, holder åbent 

hus, så der bliver masser at se på. 

 

Skolen holder åbent hus ligefra klokken 10. 

 

Når kogræsserne dukker op, vil man kunne få alt at vide om lauget og det prægtige kød, der kommer ud af al 

forkælelsen. 

 

Der blivet set til køerne hver eneste dag. 

 

Køerne lever af græstæppet til ud på efteråret, men får derefter lidt kosttilskud. 

 

Dagligt bliver de også tilbudt en lille godbid fra den pose med koslik, som enhver kærlig køgræsserforening 

naturligvis ligger inde med! 

 

dl. 

 

 
Kalvene bevægede sig ud på det grønne madtæppe 
skulder ved skulder, men satte lidt efter i kåd galop 
udover stepperne. 

 
- Tit-tit, kom du bare frit frem! Kalvene gik forsigtigt 
til værks og nølede lidt ved synet af tilskuerflokken. 
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