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Som tidligere år ble Dogs 4 all arrangert på Lillestrøm i november, og klubben stilte som 

vanlig med stand alle 3 dagene arrangementet foregikk. Det var mye jobb som skulle 

utføres, med både rigging av stand på torsdag, bemanning av stand fredag, lørdag og 

søndag, raseparade og rydding av stand på søndag. For noen betydde dette fire dager med 

jobb, og jeg er veldig takknemlig for at enkelte er så flinke til å stille opp for klubben vår. 

Vi hadde god bemanning på standen i år, men jeg vil benytte anledningen til å oppfordre 

flere til delta neste år. Det hadde vært fantastisk å se både Pembroke og Cardigan på stand 

hele helgen, så vi får vist begge våre flotte raser! Tusen takk til alle som bidro på den ene 

eller andre måten denne helgen, vi hadde ikke klart oss uten dere. I tråd med tradisjonen 

arrangerte klubben også sitt årlige julebord i forbindelse med utstillingen, og ryktene sier at 

også dette var svært vellykket. Takk til de som bidro også her. 

Nå som vi har gått inn i årets siste måned og det nærmer seg både jul og et nytt år, regner 

jeg med at det er flere som har det ganske så hektisk om dagen. I år har jeg i tillegg ordnet 

meg en operasjon tre uker før jul, bare sånn for å øke spenningen litt. Derfor blir årets 

julehandel gjennomført fra rullestol med hevet ben. Husk å bruk litt tid til avslapping og 

rolige turer med hundene deres i julen, og ikke gi de alt for mye julemat. En corgi er et 

naturlig matvrak, så de vil spise omtrent alt du gir dem. 

Noen har kanskje fått med seg den ekstremt kjekke pembroken som er med i julereklamen 

til Coop Extra som går på TV om dagen. Reklamen ble spilt inn for 2 år siden, og den 

kjekke gutten er ingen andre enn min helt egen Diego (Cymarôs Daydreaming Diego). Han 

var en fantastisk hund på alle måter, og vil bli dypt savnet denne julen <3 

Ønsker alle nye og gamle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. 

 

Med vennlig hilsen 

Madelen Hærnes-Vestgård 
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Da er ¬rets siste Corgipost i havn, og vi i redaksjonen ßnsker alle 

corgivenner en riktig god jul og et godt nytt¬r. 

 

Vi gleder oss til videre jobb med bladet v¬rt og h¬per dere bidrar med 

mange nye historier og fine bilder. 

 

Har dere forslag til innslag i Corgipost, s¬ send inn til mailen v¬r: 

corgipost@corgi.no 

 

 

Hilsen oss i redaksjonen: 

 

Elisabeth, Janne, Susann og Hilde 
 

 
 

 

 

Send info kun til: corgipost@corgi.no  
Send inn helst som word - dokument I A5 , med 1,5 cm marg  

mailto:corgipost@corgi.no
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Innkalling   til   årsmøte 
i NORSK WELSH CORGI KLUBB mandag 18.mars 2019  

Sted: Tanngarden, Sørumsandveien 73, 1920 Sørumsand kl 1900 

DAGSORDEN:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. Valg av møteleder  

3. Valg av protokollfører og 2 til å undertegne protokollen  

4. Valg av tellekorps  

5. Årsberetning 2018   

6. Regnskap 2018 

7. Forslag til budsjett for 2019  

8. Kontingent for 2020 

9. Innkomne forslag fra medlemmene  

10. Innkomne forslag fra styret.  

11.Valg  

Leder:  Madelen Hærnes-Vestgård ikke på valg  

Nestleder: Ingrid Prytz Ohm   på valg for 2 år 

Styremedlem: Inger Lise Rokstad  på valg for 2 år 

Styremedlem:  Elisabeth Waksvik  på valg for 2 år  

Styremedlem: Ann-Merethe Rønning  ikke på valg 

Kasserer: Anita Bjørnstad       på valg for 2 år  

1. varamedl: Nina Ramberg   på valg for 1 år   

2. varamedl: Synnøve Miltvedt  på valg for 1 år       

Revisor:  Richard Gjersøe   ikke på valg  

Vararevisor: Jorunn Simonsen   på valg for 2 år 

Valgkomitè: Rita T. Wilberg - leder  ikke på valg 

                            Tonje Rønnevig   ikke på valg 

                            Gry Moen   ikke på valg 

                            Andre Kragset - vara  på valg for 1 år  

Forslag til årsmøtet må være klubben/valgkomiteen i hende senest 10.02.2019. 

Kandidater til valg må være forespurt og sagt ja.  

Stemmeberettigede er kun de som har betalt kontingent for 2019.  

Vel møtt 

STYRET  

Corgipost:  utnevnes av styret etter valget  

Redaktør: Hilde Røtterud   ikke på valg   

Medlem: Susann Bryn   på valg for 2 år 

Medlem: Janne Linnerud   på valg for 2 år 

Styrets representant tiltrer.  



 
7 

 
 

 

 

Kennel Magpie ønsker alle valpekjøpere med 

familie og corgivenner en riktig god og 

fredelig jul og et godt nytt år.  

 

 

 

Kennel Magpie  

Inger - Lise Rokstad,  

Vennvollbakken 8, 1954 Se tskog.  

Tlf. 99539332  

inger - lise@rokstad.org  

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:inger-lise@rokstad.org
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   En gang for lenge siden bodde corgien Anwyl på en gård langt herfra 

sammen med menneskene sine og alle dyrene. Hun var gjeterhund, og 

passet buskapen. Hele våren og sommeren og høsten gikk de rundt i åsene 

og slettene og fant deilig, saftig gress til kuene, så de ble glade og gav 

menneskene tykk, hvit melk hver morgen. Senere, når høststormene kom, 

fikk ikke kuene g¬ ute lenger, og da holdt Anwyl (som betyr ñkjÞreò p¬ 

valisisk) seg stort sett i fjøset.  

   Hun kunne være streng med kuene når de var ute på beite, men de var 

likevel venner. Hun nøt å kunne ligge i fjøset i det gode, varme høyet og 

lytte til de store dyrene som tygget drøv og rautet seg imellom om alt de 

hadde opplevd i løpet av sommeren. Selv om vinden ulte og pep utenfor 

fjøset, så var det alltid godt og lunt i mørket hos de store, varme kuene. 

Senere kom snøen og la seg i tykke, hvite dyner rundt husene på gården, og 

over åsene og dalene, og da ble alt liksom så stille og forventningsfylt. 

Anwyl visste at når snøen hadde ligget der noen uker, så var det jul. Hun 

gledet seg så enormt, for til jul fikk hun alltid å få noe ekstra godt.  

   Dagene gikk som de pleide på denne tiden av året ï langsomme og 

fredelige. Den gamle fjøsdøra gikk ikke helt igjen ï det var en sprekk der 

akkurat stor nok til at Anwyl så vidt kunne komme seg ut og gå sine 

småturer på egen labb når hun hadde lyst til det. Av og til om natten kunne 
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hun se revene leke omkring i skogkanten i det vakre måneskinnet, på jakt 

etter mus og andre smådyr. Hun hadde lyst til å bli bedre kjent med dem, for 

de så jo nesten ut som henne ï de hadde til og med en hvit haletupp! Når 

revene av og til stoppet i leken og fikk øye på henne, ble de stående langt 

der ute i utkanten av åkrene og betrakte henne nysgjerrig. Men Anwyl våget 

ikke gå for langt vekk fra gården alene, og revene kom ikke opp til gården 

hvor de luktet at menneskene bodde, så det ble ikke til at de ble bedre kjent.  

   Så en dag visste hun plutselig at i kveld var det julekvelden: Der kom 

barna ut fra løa med en bunt høy som de bant sammen til et nek til fuglene. 

Dette hengte de opp ved fjøsdøra, som de pleide å gjøre hver julekveld så 

lenge hun kunne huske. Og da visste hun at det var i kveld hun ville få en 

saftig godbit. Hun ruslet lykkelig inn i fjøset og la seg på den faste plassen 

sin i høyet og fantaserte over hvor godt det skulle smake. Hun slikket seg 

rundt munnen mens hun forestilte seg hvordan det hadde vært forrige jul og 

julen før der igjen og kanskje enda lenger tilbake. Åh, så langsomt som 

tiden gikk!  

   Brått så hun en grå skygge som pilte av gårde langs båsene og inn i 

skyggene! Så kom den tilbake, sammen med flere andre. De svinset rundt 

og glodde ondt på kuene før de forsvant i mørket igjen. Kuene ble urolige.  

   ï Rotter! Rottene er kommet tilbake, rautet kuene og stampet med 

klovene.  

Anwyl hadde hørt at kuene hadde snakket om rotter av og til, men det var så 

lenge siden de hadde vært der ï før hun ble født, og hun hadde derfor aldri 

sett noen. Men kuene hadde fortalt henne at det var noen slemme, små dyr 

med onde, røde øyne som bet kuene når de sov.  

   Anwyl ble sint! Her fikk de ikke være, for her bestemte hun! Hun reiste 

bust, flekket tenner og knurret langt nede i brystet mens hun gikk mot den 

mørke kroken hvor rottene var forsvunnet. I mørket så hun noen gloende 

røde øyne som stirret mot henne. Anwyl brølte av raseri, og så forsvant 

øynene. Hun gikk forsiktig nærmere. Hun luktet rottene og ryggbusten 

hennes stod rett opp. Slik ble hun stående en lang stund og lukte og lytte, 

men det var helt stille.  

   ï Jeg skremte dem nok veldig. Nå er de borte. Jeg går og legger meg i 

høyet igjen. Kuene var blitt rolige, og Anwyl gravde seg godt ned i høyet. 

Der må hun ha sovnet, for plutselig hørte hun noen som åpnet den knirkende 

fjøsdøra. Det var matmor som kom med et saftig kjøttben til Anwyl og grøt 

til nissen. Matmor satte fra seg grøtbollen midt på gulvet, og så gikk hun 
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bortover langs båsene til kuene og småpratet litt med hver av dem, strøk 

dem og ønsket god jul. Så var turen kommet til Anwyl som lå halvt skjult i 

høyet og logret, slikket seg om munnen og så på matmor med store, vakre 

brune og forventningsfulle øyne. Matmor satte seg i høyet ved siden av 

henne og skjøv noen strå vekk fra hundens hode.  

   ï Din lille skøyer, sa hun. ï Har du lyst på noe godt? Vil du ha nam? 

Anwyl ristet seg og strakte seg godt og sa ñOooorrr!ò (P¬ corgi-språket 

betyr visst det ñN¬ har jeg det bra, n¬ trives jegò). ï Så klart hun ville ha noe 

godt! For et spørsmål!  

Matmor rakte frem det store benet til corgien. Anwyl var en dame, og damer 

kaster seg ikke over maten. Men det var ikke fritt for at tennene hennes løp i 

vann da hun med store øyne forsiktige tok imot godbiten. Dette skulle hun 

nyte! Hun la benet ned på fjøsgulvet foran seg og snuste forventningsfullt.  

   ï Nå har du visst glemt meg fullstendig, lo matmor. ï Jeg får komme meg 

inn til de andre igjen, og så får du ha god jul, lille venn. Så får vi håpe at 

nissen er fornøyd med grøten og gir oss et godt år. Jeg vet ikke, jeg, fortsatte 

hun til seg selv. ï Det er en hyggelig tradisjon å sette ut julegrøt til nissen 

selv om han ikke finnes. Det er nok bare musene som forsyner seg.  

   Anwyl så overrasket opp på matmor. ï Si noe sånt, tenkte hun. Det var da 

klart at nissen finnes. Hun kjente ham faktisk ganske bra, til og med! Nissen 

var en eldre, hyggelig og liten kar med grått skjegg og vadmelsklær. Alltid 

snill mot dyrene og veldig sky overfor menneskene. De skulle bare vite hvor 

mye nissen gjorde for at alle skulle trives og ha det bra på gården. Det 

hendte at han klaget litt over at arbeidet hans ikke ble satt pris på av 

menneskene, men på den annen side visste de jo ikke at han var her, og det 

var nok best slik. Nissen hadde alltid vært på gården, hadde han en gang 

fortalt Anwyl. Han var den første som kom hit og bygget huset og fjøset og 

de andre bygningene, og hugget i skogen og dyrket jorden. Og siden han 

trivdes så godt her, så han ingen grunn til å dra sin vei. Årene ble til 

århundrer, nye mennesker og dyr kom og gikk ï men nissen ble værende og 

puslet med sitt.  

   Den eneste gangen i året menneskene tenkte på nissen, var på julaften. Da 

satte de ut en bolle med grøt mens de så på hverandre og smilte og sa at 

egentlig trodde de ikke på nissen, men det var jo en hyggelig tradisjon, så 

hvorfor ikke? Dette hørte nissen, og da ble han alltid lei seg. ï Ser de ikke 

hvor fint det alltid er her på gården? Skjønner de ikke at ting ikke skjer om 

ingen gjør noe? Nei, nei, la de holde på med sitt, så skal jeg holde på med 
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mitt, tenkte han da. 

   ï En lang stund ble Anwyl liggende og slikke og snuse på kjøttbenet. Brått 

hørte hun lyder borte fra den mørke kroken hvor rottene var forsvunnet. 

Flere par røde øyne kom til syne. Der kom rottene tilbake, og det var mange 

flere av dem! De svinset frem og tilbake og været de gode luktene. Så ble de 

modige og kom frem fra mørket. Kuene ble urolige mens rottene løp under 

dem og foran dem og overalt og var frekke. Ennå hadde de ikke sett Anwyl 

borte i høyet, men de hadde oppdaget grøten til nissen! Grøten var varm, 

altfor varm for rotter. Men de krafset stadig bort i fatet og ventet bare på at 

grøten skulle bli kaldere. Rundt og rundt i rottedansen fôr de, mens corgien 

lå helt urørlig i høyet.  

   ï Det er så mange av dem, altfor mange til at jeg klarer å jage dem, tenkte 

hun.  

Men snart begynner de å spise grøten til nissen. Og hvis han kommer for 

sent og finner grøtbollen tom, blir han så lei seg, og kanskje blir han sint 

også fordi han tror menneskene erter ham med å sette frem en grøtbolle uten 

grøt! Kanskje han blir så sint at alt blir trist og leit på gården i et helt år. Det 

må ikke skje, jeg må finne på noe!  

   Anwyl løftet opp kjøttbenet og gikk frem mot rottene. Hun så kanskje 

barsk og modig ut, men i virkeligheten var hun veldig redd. Rottene hoppet 

til og hveste da de fikk øye på henne. Anwyl ble stående stille noen 

sekunder. Så slapp hun benet ned på tregulvet. ï Ta dette benet i stedet, sa 

hun. ï Det er mye bedre enn grøt. Rottene så på henne. De grådige blikkene 

flakket mellom kjøttbenet og grøten.  

ï Vi tar benet, hvinte de. Vi vil ha kjøttbenet! Og så tar vi grøten til dessert, 

lo de.  

ï Greit, sa Anwyl, men hvis dere vil ha kjøttbenet, må dere få tak i det først. 

Raskt snappet hun benet og presset seg gjennom sprekken i fjøsdøra, løp ut 

på tunet og videre nedover stien ï med alle de rasende rottene etter seg!  

   ï Stopp! Stopp! Vi vil ha kjøttbenet, hylte de. Anwyl løp som hun aldri 

hadde gjort på de korte bena sine. Fullmånen var kommet opp og lyste opp 

landskapet og det underlige følget som kom i stor fart gjennom 

vinterkvelden. Noen av rottene var raskere og kom opp på siden av henne og 

bet henne i pelsen og forsøkte å stoppe henne. Anwyl løp tett langs 

snøkantene så rottene falt og måtte slippe taket og ble liggende igjen, men 

det var så mange som stadig kom nærmere. ï Bena mine er korte, tenkte 

Anwyl, men rottene har enda kortere ben. Hun hoppet ut i snøen med 
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rotteflokken hakk i hæl og bakset seg i en bue tilbake til stien og vant noen 

sekunder, men rottene gav seg ikke. Videre fortsatte flukten nedover stien.  

   ï Jeg er så sliten. Nå greier jeg ikke stort mer, tenkte hun mens hun fôr 

rundt en sving. Der bråstoppet hun! Rett foran henne stod det tre tynne og 

sultne rever. De ble stående og se på henne noen sekunder. Så fikk de øye 

på kjøttbenet.  

ï Gi oss benet, ba de. ï Vi trenger det mer enn det du gjør. Vær så snill! 

Anwyl tenkte raskt: ï God jul! ropte hun og kastet det saftige kjøttbenet til 

revene. Så bråsnudde hun og satte av gårde i samme retning som hun var 

kommet. Hun var ikke mer enn ute av syne for revene før hun kolliderte 

med den rasende rotteflokken.  

   ï Der er hun, skrek de. ï Gi oss benet! De bet seg fast i pelsen og rev og 

slet. Hvor er benet? Kom med det! ï Benet finner dere rett rundt den 

svingen, ropte Anwyl der hun lå underst og kjempet med alle rottene over 

seg. ï Men dere må skynde dere, for det er andre som også vil ha det. 

Rottene slapp taket og fôr videre og ut av syne. Anwyl kom seg på bena, 

ristet seg og løp og løp hele veien hjem til gården. Bak seg hørte hun et 

forferdelig spetakkel da rever og rotter gjøv løs på hverandre, men hun 

stoppet ikke for å finne ut hvordan det gikk. Endelig kunne hun pesende 

presse seg forbi fjøsdøra og krabbet fullstendig utslitt inn i høyet.  

  ï Men kjære, lille venn, knirket en kjent stemme. Hvordan er det du ser ut, 

og hvorfor er du så andpusten? Der satt den gamle nissen med grøtbollen i 

fanget og riktig storkoste seg. Anwyl nølte litt, så fortalte hun ham hele 

historien mens hun langsomt fikk igjen pusten. Da hun var ferdig, ble det 

stille noen sekunder. Da sa nissen:  

   ï Jeg er veldig takknemlig for det du har gjort, for julegrøten ser jeg frem 

til i et helt år. Ja jeg gleder meg til denne stunden fra første juledag året før, 

faktisk. Men dette betyr jo at du ikke har noen julemat, og det er jo synd og 

skam ï nei, sånn kan vi ikke ha det. Vet du hva? I år har jeg fått en pakke 

fra søskenbarnet mitt som bor i Belgia, og det er noe han kaller ovnsbakt 

gåseleverpostei. Vil du smake? Anwyl som hadde sett så trist ut for et 

øyeblikk siden, hadde fått roet seg ned og så lykkelig og forventningsfull på 

nissen og logret.  

   ï Søskenbarnet mitt skriver her i dette brevet som fulgte med at det er best 

om jeg smører det på en skive ferskt brød. Sånn! Kanskje det burde være et 

tykkere lag på, synes du det? Alwyn så på nissen og på brødskiven. Hun 

nikket alvorlig.  
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ï Javel, da smører vi på et tykkere lag. Værsågod, og håper det smaker. Om 

det smakte! Anwyl nøt hver eneste bit. Og da hun var ferdig, fikk hun enda 

en skive, og enda en, og selv om hun var veldig mett og burde tenke på å 

passe vekten, greide hun å spise enda en halv skive, for det er jo jul bare en 

gang i året, ikke sant? 

   En vakker vårnatt tre måneder senere så hun igjen revene danse i 

måneskinnet ute på jordene. Av og til stoppet de opp og så på henne før de 

fortsatte den glade leken.  

Men rottene så hun aldri siden.  

 

 

 

God jul! 

 

Bjørn Range 
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God jul og godt nytt år 

            ønskes alle våre corgivenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NJV-17,NUCh Siggens Candy 

     NJV-11, NUCh Stompens Pamela 

 

 

Hilsen Gry Moen og Richard Gjersøe 
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Sender over noen bilder av Torefjells S. Gizmo. Vi er ofte på tur i skogen, og han 

elsker å være løs! Flink gutt J 

 

Hilsen Ellen Minerva Singsaas 
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Jeg og min pembroke Koda ( Storfotens Lyn ) koser oss masse med å drive med agility 

i klasse 3.  Han er arbeidsvillig, smart og utrolig glad i mat J 

Elsker vinter og snø, men også båtliv og svømming J 

 

Hilsen Yvonne og Koda 
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Vi er en familie på fem som har to nydelige cardigan, Rollo på 1 år og Qt på 2 1/2 år. 

Vi bor i Kvæfjord i Sør-Troms.  

Vi bruker hundene allsidig. Utstilling, rallylydighet, spor og ikke minst som 

turkamerater på korte og lengre turer i skogen og på fjellet. 

 

Hilsen Lars-Jonny, Kristin, Emil, Oline og Bertine 
 

 

 
 
 
 


