Presentation av Margareta Fallsvik
Margareta har varit med i Blå Stjärnan sedan 2009, i
styrelsen i tre år och blev vald till ny ordförande på
årsmötet i mars 2016. Det var hennes stora djurintresse
som fick henne att gå med i Blå stjärnan. Djurintresset
väcktes i tidig barndom då hon bodde på en mindre ort i
Dalsland med närhet till både vilda och tama djur samt
natur. Den årliga ardennerpremieringen i samhället var
otroligt spännande och vacker med flätade manar och
svansar, gnägg och raspiga högtalare och människor som
sprang fort med hästarna för att visa upp dem.
Margareta började rida tidigt och kontakten med djur
både utanför och innanför hemmets väggar har varit
stor. Störst erfarenhet har hon dock av hästar, hundar och katter. Egna islandshästar har funnits i
familjen sen 1995.

På frågan varför man ska vara med i Blå Stjärnan svarar hon att det är en ideell organisation där hela
familjer med djurintresse kan vara med och det gäller alla djur, både lantbrukets djur och husdjur.
Det finns möjlighet till utbildning och föreningen fyller en viktig funktion när det gäller hjälp vid
samhällets krissituationer och djur i kris.
Blå Stjärnan gjorde senast en stor insats vid mjältbranden på Omberg och har tidigare hjälpt till vid
salmonellautbrott och oljesanering.
Centrala kurser ges bl a i risk- och säkerhetsutbildning där du får lära dig vad man ska göra vid
trafikolycka, brand eller annan olycka. Andra kurser har inriktning mot höns, får, gris, honungsbin
eller smittskydd men det finns även ledarskapsutbildning. Barn- och ungdomslägren på sommaren är
mycket populära. Kurserna är kostnadsfria.
Lokalt i Östergötland ordnar vi angelägna och roliga aktiviteter och man behöver inte gå centrala
kurser för att få delta i våra aktiviteter. Under våren 2016 har det varit aktiviteter inriktade mot häst
och hund samt en vandring i Stjärnorps slottsruin. I höst besöker vi Smedstad ridsportcenter och en
gård med grisar och dikor.
Vi har ca 200 medlemmar i Östergötland och det kostar bara 100 kr per kalenderår att vara med. Fler
medlemmar på samma adress betalar 25 kr. I medlemsavgiften ingår Blå Stjärnans tidning som
kommer fyra gånger per år.

