
TIRSDAG 29. MARTS 2016

20
TIRSDAG 29. MARTS 2016

21TJELE TJELE/FJENDS

lem gederne, der alle har nav-
ne, ser man virkelig hendes 
store passion for disse smuk-
ke dyr, der er meget intelli-
gente og legesyge. Også selv 
om »Einstein« – der er en stor 
buk, der kun har én testikel i 
pungen – virker lidt reserve-
ret og sender undertegnede 
et fast blik på afstand - dog 
uden fornemmelse af horn i 
siden… Birgit fortæller også, 
at geder er vanskelige at ind-
hegne, da de er eminente klat-
rerer. Gederne i stalden bliver 
opdrættet med sigte på avl og 
lejlighedsvist salg af gedekød, 
da de er meget kødfulde. Bir-
git Agner Petersen er også den 
første danske dyrlæge, der fra 
begyndelsen på sin karrie-
re i 1983 har arbejdet seriøst 
med akupunktur til dyr. En 
behandlingsform, hun lærte 
på et længerevarende kursus-
ophold i Kina og med god ef-
fekt udøver på især hunde og 
heste.

»Cirkus Lindum«
Men Birgit er ikke bare dyre-
ven, hun er også en stor og af-
holdt børneven. Hun har selv 
to voksne børn, en søn og dat-
ter og to børnebørn. Der kom-
mer også ofte børn fra lokal-
området og besøger dyrlægen 

og får lov til at hjælpe med at 
passe dyrene i »Cirkus Lin-
dum«, hvor Birgit og børnene 
laver små stunts med hunde, 
katte og pony. Hun har for ek-
sempel trænet sin egen hund 
og katten »Konrad Plukfisk 
Duelund« op til sammen at 
kunne foretage en ridetur på 
hendes pony, hvilket er et helt 
fantastisk syn. Hun har også i 
mange år været en engage-
ret primus motor i forskelli-
ge lokale arrangementer med 
blandt andet skuespil for alle 
aldre opført af børn, hvor hun 
har instrueret, og børnene er 
blevet inddraget i processen 

fra start til slut. Ikke mindst 
i et tæt samarbejde med Bir-
gits gode veninde, den nu af-
døde forfatter og kulturfor-
midler Estrid Balslev, der og-
så var bosat i området. Og da 
der bliver spurgt ind til kul-
turen på egnen, bryder dyr-
lægen ud i en høj skønsang – 
der absolut ikke rummer un-
dertoner af ged – og fortæller, 
at hun synger i Kulturrødder-
nes Kor. Hun vægter ligeledes 
teatret og jazzmusikken højt 
og er ofte at finde ved koncer-
ter, hvor det er sidstnævnte, 
der er på repertoiret. Hun er 
ligeledes et aktivt medlem af 

bestyrelsen i Klejtrup Musi-
kefterskole. 

Dyrlægens natmad
Birgit har også været engage-
ret i skovbørnehaven Høn-
druphus, først som forælder 
og nu som dyrlæge for bør-
nehavens dyr. Og så er der jo 
alt det, der rører sig derude, 
som for eksempel 100 rasten-
de grågæs med forårsfornem-
melser, der i denne tid dagligt 
kommer og fouragerer på 
stubmarkens tag-selv bord 
lige bag ved haven. I denne, 
hvor der forefindes en lang 
rosenpergola med forskellige 
klatreroser, der fremstår som 
en tro på en fortsat blomstren-
de tilværelse, både ude og in-
de… Så jo, der er noget at se til 
på ejendommen i Lindum, der 
ligger lige derude i den natur, 
som Birgit altid har søgt, og 
som er endnu et bevis på, at 
handling giver forvandling. – 
Også selv om dyrlægen i Lin-
dum ikke spiser natmad… 

TJELE - TIRSDAG 29. MARTS
14.00 Ørum og Omegns Seniorer: Hyggeeftermiddag på 
Højvangen, generalforsamling og gratis bankospil.
19.00 Støtteforeningen ØIF og FIF’s Venner 
holder generalforsamling i Tjelecenteret.

TJELE - ONSDAG 30. MARTS
18.00 Hammershøj og Omegns Jagtforening starter 
på hundedressur i terrænnet ved HammerTegl.
19.00 Vejrumbro Vandværk holder generalforsamling 
i Vejrumbro Forsamlingshus.
19.30 Vammen Vandværk holder generalforsamling på Vammen Kro.

DET SKER
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Af Niels Peter Tornbjerg
Viborg@bergske.dk

LINDUM: Nu er der jo så man-
ge veje, der fører til Rom, men 
hvis man nu – som dyrejer- og 
ven – på nettet søger på dame-
dyrlægen.dk, kan man i stedet 
finde vejen til Lindum Dyre-
klinik og Praksis, der indeha-
ves af dyrlæge Birgit Agner Pe-
tersen. Og det var netop denne 
vej undertegnede betrådte en 
diset marts-dag for efterføl-
gende at lande derovre i Lin-
dum med udsigt til de stilful-
de lindetræer på klinikkens 
gårdsplads. Vegetative væk-
ster, der netop var blevet be-
skåret, som en verificering af 
begrebet om, at handling gi-
ver forvandling.

En mindre ejendom, der 
blev erhvervet i 1992, hvor 
Birgit Agner Petersen den-
gang virkede som dyrlæge ved 
forskellige praksis i det jyske. 
Hun havde nemlig altid været 
bevidst om at ville virke og 
bo på landet. Og Birgit fortæl-
ler med et glimt i øjet om op-
starten på sin karriere i firser-
ne ved forskellige landprak-
sis, hvor man på landet den-
gang ikke var vant til kvinde-
lige dyrlæger. Så det bevirke-
de, at mange kiggede noget, 
når hun mødte op midt om 
natten for at assistere ved en 
vanskelig ko-fødsel. Hun blev 
derfor glad for, at hun ad om-

veje senere hørte, at: »Hende 
damedyrlægen er slet ikke så 
tosset.« – Hendes egen prak-
sis, der senere blev startet i 
en længe på ejendommen i år 
2000, havde i begyndelsen ho-
vedvægten lagt på landprak-
sis for heste, får, geder og kvæg 
samt i mindre omfang klinik-
ken til behandling af hunde 
og katte. I dag er det derimod 
sidstnævnte, der fylder mest i 
hendes virke. 

Dyrenes svar på huslægen
På spørgsmålet om hendes en-
gagement og tilgang til faget, 
siger hun: »Dyr er både mit ar-
bejde og private interesse, og 
jeg betragter mig selv som dy-
renes advokat« og tilføjer: »Det 
er dyrene, der skal lægge krop 
og psyke til, når de fejler noget, 
og der skal altid være en etisk 
rimelighed i, hvor meget ens 
dyr skal udsættes for, ligesom 
jeg vurderer dyrenes livskva-
litet som et parameter for de-
res sundhed.« Hun tilkendegi-
ver også, at hun ser sig selv som 
dyrenes svar på huslægen, og 
at hun altid giver sig god tid 
ved konsultationerne, så både 
dyr og ejer kan føle sig trygge. 
Også selv om der kan være for-
skel på menneskers forhold til 
deres dyr; eksempelvis land-
mandens brugsdyr kontra 
privatpersoners kæledyr. Og 
Birgit, der har nordjyske aner 
og i øvrigt er født i København 
og opvokset i Humlebæk, vid-
ste da også allerede som barn, 
at hun ville være dyrlæge. Ikke 
fordi hun var arveligt belastet, 
da der ingen dyrlæger fandtes 

i familien, men siger så: »Min 
far var læge og min mor fysi-
oterapeut, så jeg har nok fået 
det naturvidenskabelige ind 
med modermælken.« – Men 
mon hun ikke også har få-
et en kunstnerisk åre ind ad 
samme, da hun er en dygtig 
tegner og blandt meget andet 
har udført de tegnede illustra-
tioner til det veterinære hæfte 
»Vet Vitser«.

Danmarks gededyrlæge
Men for nu at vende tilbage 
til praksis under lindene der-
ovre i Lindum har Birgit også 
en indre ged, der er vanskelig 

at tæmme. Hun har nemlig 
en speciel interesse for geder 
og får og bliver betragtet som 
hele Danmarks gededyrlæge 
og indførte i 1987 befrugte-
de æg af mohairgeden, boer-
geden og merinofåret. Det er 
derfor ikke overraskende, at 
det netop var hende, der blev 
betroet at skrive afsnittet om 
får og geder i Den store Dan-
ske Encyklopædi og også ofte 
rådgiver sine kollegaer i for-
bindelse med behandling af 
disse dyr. Hun har også en be-
sætning på cirka 35 boerge-
der i stalden i Lindum. Og da 
hun viser rundt derude mel-

Dyrenes 
advokat...
Dyrlæge Birgit Agner Petersen 
fra Lindum opfatter sig selv om 
dyrenes svar på huslægen.

Birgit Agner Petersen er ekspert i får og geder og har skrevet 
afsnittet om får og geder i Den store Danske Encyklopædi.

Der bor 35 boergeder på den landejendom, hvor Bir-
git Agner Petersens dyrlægepraksis har hjemme. 

Hundene og katten er vant til en ride-
tur på Birgit Agner Petersens pony.

Behandlingen af hunde og katte fylder mest i Birgit Agner Petersens dyrlægepraksis i Lindum.  Foto: Morten Dueholm

RIDESPORT
LINDUM: Vasehus Rideklub, 
der ligger på Erikstrupvej 16 
mellem Lindum og Klejtrup, 
slår for første gang i klubbens 
historie slår dørene op for et 
military landsstævne i sam-
arbejde med terrænbanen i 
Langå. Landsstævnet afvik-
les over to dage lørdag den 2. 
og søndag den 3. april.

Om lørdagen gælder det 
dressur og ridebanespring-
ning på Vasehus’ arealer, og 
om søndagen går det løs i ter-
rænet på banen ved Langå. 
For mange af de garvede mili-
taryryttere bliver dette årets 
første landsstævne efter vin-
terpausen. Rideklubben hå-
ber derfor på stor tilslutning 
med masser af god ridning og 
hyggelig stemning.

Military er ridesportens 
triatlon og består af tre di-
scipliner; dressur, rideba-
nespringning samt terræn-
springning, og er helt unik, 

da den tester hest og rytter 
både i lydighed, præcision, 
eksplosiv fart og ikke mindst 
samarbejde og forståelse 
mellem to individer. Milita-
ry har tidligere været en stor 
del af dansk ridesport, hvor 
vi i Danmark har haft rytte-
re med til store mesterskaber 
som EM, VM og OL, og efter 
nogle år på lavt blus vinder 
disciplinen igen mere og me-
re frem. 

Ved landsstævnet på Vase-
hus er der klasser til både sto-
re og små, begyndere og ruti-
nerede. For publikum vil der 
være masser at se på, idet der 
hele lørdag køres på tre ba-
ner samtidig. Rideklubben 
fortæller, at alle er velkomne 
i henholdsvis Tjele om lør-
dagen og Langå om sønda-
gen. Der vil være gratis en-
tre samt mulighed for at kø-
be mad og drikke. Stævnet 
forventes afholdt i tidsrum-
met 8.00-16.00 lørdag og fra 
10.00-16.00 søndag.

Landsstævne i  
military til  
rideklub i Tjele

Vasehus Rideklub arrangerer landsstævne i military den 2. april.

FJENDS - TIRSDAG 29. MARTS
10.00-17.00 Åbent i Mønsted Kalkgruber
10.45 Babysalmesang i Mønsted Kirke.

FJENDS - ONSDAG 30. MARTS
10.00-17.00 Åbent i Mønsted Kalkgruber
17.15 Fodboldtræningsstart fra U5,U6 og U7 på stadion i Mønsted.
19.00 Danseaften på Friplejehjemmet Nordstjernen, Sparkær

DET SKER

HJERTESTARTER
DAUGBJERG: Med en donati-
on fra Trygfonden har Dansk 
Folkehjælp gennem projek-
tet »Førstehjælp i lokalområ-
der« uddannet 16 lokale bor-
gere i førstehjælp i Daugbjerg. 
Samtidig bliver der opsat en 
hjertestarter på Daugbjerg 
Motionscenter, Holstebrovej 
2, 8800 Viborg. Hjertestarte-
ren vil være tilgængelig for 
borgerne hele døgnet rundt, 
ligesom den bliver registre-
ret på hjertestarter.dk. Dansk 
Folkehjælp har et samarbej-
de med Viborg Kommune, 
hvor projektet skal komme 
de lokalområder til gavn 
med de længste responstider.

Overlevelseschancerne 
for personer, som rammes 
af hjertestop og som ikke 
modtager livreddende før-
stehjælp og behandling, fal-
der drastisk med 10 procent 
per minut. Hurtig første-
hjælp ved hjertestop vil ik-
ke alene resultere i en større 
overlevelseschance og sikre 
en hurtigere genoptræning, 
men vil også spare samfun-
det for udgifter til langvarige 
behandlinger og varige mén.

Derudover vil en hurtig 

førstehjælpsindsats ved hjer-
testop skabe en stør re tryg-
hed blandt borgere i land-
kommunerne og små lands-
bysamfund, hvor respons-
tiden på ambulancer eller 
hjælp kan være lang.

Uddannet i førstehjælp
Igennem projektet »Første-
hjælp i lokalområder« har 
Dansk Folkehjælp etableret 
et samarbejde med Viborg 
Kommune, hvor der dels er 
lang responstid og dels er et 
velfungerende lokalråd, som 
kan være samarbejdspartner 
på projektet i det enkelte lo-
kale om råde. Projektet giver 
mulighed for uddannelse af 
i alt 16 borgere i hvert af de 
fem lokalområder, og efter 
tilendebragt uddannelse vil 
de være i stand til at yde kva-
lificeret førstehjælp ved hjer-
testop, ulykker og pludselig 
opstået sygdom. Der bliver 
runddelt en informations-
folder i området med oplys-
ning om hjertestarterens pla-
cering og en telefonliste med 
de nye førstehjælpere. Første-
hjælperne erstatter ikke det 
professionelle beredskab, 
og der skal fortsat som altid 
alarmeres på 112.

Daugbjerg har fået 
eget beredskab

16 Daugbjerg-borgere er nu uddannet i brugen af by-
ens nye hjertestarter. Arkivfoto: Preben Madsen

DAUGBJERG: Daugbjerg Idrætsforening tilbyder fra på ons-
dag crossdance. Foreningen har tilbudt step i Østfjendshal-
len i Mønsted i foråret, men det er nu holdt. Foreningen har 
i stedet fået en instruktør i crossdance til at komme og vise, 
hvad det er for noget. Så alle er velkommen til at komme ons-
dag den 30. marts kl 18.15 – 19.15 og være med. Det koster 30 
kr, som man betaler kontant denne dag.

Foreningen vil gerne have tilmeldinger, da der er begrænset 
plads i Mønsted, og ved mange tilmeldinger bliver det rykket 
til Daugbjerg Forsamlingshus. Man kan melde sig til på mail 
charlotte@leriksen.eu eller tlf 29 33 90 50, hedder det på Daug-
bjerg bys hjemmeside.

AKTIVITET

Crossdance i Daugbjerg
Beskedent udbytte af indbrud
HVIDDING: 300 kroner i kontanter blev det beskedne udnytte, 
da der natten til lørdag ved tre-tiden var indbrud hos Ham-
mershøj Autoophug på Nørbækvej. Tyven er kommet ind ved 
at brække et vindue til kontoret op.

KORT NYT


