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Þetta er frábær vetur. Bara sól og blíða dag eftir dag og það í Víðidalnum. Það getur nú reyndar átt
eftir að hefna sín því það er bara komið fram á Þorra. Öll Góan eftir, en samt...
Það er alla vega ekki búið að vera veðrinu að kenna ef það hefur ekki verið hægt að ríða út.

Ég er heppin,
ætli hin hrossin
séu nokkuð að
koma..........

Mmm, loksins hey í
matinn.

Við erum farin að gefa útiganginum þrátt fyrir blíðuna. Aðeins örfá feit hross sem ekki fá hey enn. Hér fyrir ofan er
mynd af einni sem var fyrst að uppgötva fyrstu rúlluna sem var sett hjá eldri trippunum.

Það fjölgar á járnum hjá
okkur en því miður er
ekki hægt að fjölga
klukkutímunum sem við
höfum til útreiða. Auður er
að koma inn en Draumur
verður að bíða úti aðeins
lengur.

Hluti folaldanna er kominn
inn og ætlum við að taka
inn fljótlega þau sem eftir
eru. Samtals verða 7 folöld
inni. Það eru óvenju mörg
því óvenju mörg eru hér í
fóðri í vetur sem við seldum
auk þess sem eitt kemur
á hús frá góðkunningjum
lö........ nei góðkunningjum
okkar.

Sóldögg – búinn að velta sér

Ingvar og Álfrún

Við erum með 8 hross á
járnum hjá okkur eins og er.
Pláss er fyrir 10. Einn gestur
er í húsinu sem verður
í nuddmeðferð líklega í
mánuð og gott að hafa
eitt pláss laust ef eitthvað
óvænt kemur upp á.

Bls. 2 >>

... og fleira
Árborg hefur svolítið að gera í hestanuddinu
núna þannig að það er ekki pláss fyrir Draum í
skipulaginu eins og er. En hans er sárt saknað í
hesthúsinu. Annars er Rökkvi í svolitlu uppáhaldi
hjá Árborgu núna. Hann er skemmtilegur hestur
undan Náttdröfn og Gammi frá Steinnesi. Svo
skemmtilegur að líkur eru á að Náttdröfn verði
send aftur til Gamms með ósk um að búa til
annað svona eintak.
Vonandi kemst í verk að taka myndir af fleiri
hrossum á járnum til að birta í mars.

En til gamans þá koma hér myndir í tilefni sérstöku
veðurfari. Og ein veðurspeki í tilefni af því hvað þorrin
hefur verið þurr: Þurr skildi Þorri, þeysöm Góa, votur
Einmánuður, þá mun vel vora.
þessi mynd var tekin 25. Júlí 2009.

Þessi var tekin 8. Febrúar 2010. Folaldsmerarnar og
veturgömlu trippin að bíða eftir næstu máltíð. Þá sést
ekki snjókorn. Fyrir miðri mynd eru 2 trippi sem komu að
sunnan, í fóstur, í sveitasæluna. Þau voru strax eins og
heima hjá sér. Allir góðir vinir.

