Helgeavløser Emilie

Arbeidsom dame med mange interesser
Av Ingvild Skjørsæter
Mars måned møter oss med åpen himmel. Det høljer ned og blåser når vi treffer Emilie
Hjortnes Teilgård (22) på Bergsøya. Vi springer inn i fjøset til onkel Andres. Her er det
14 kyr som denne mandagskvelden venter på å bli fôra og melket av avløseren.

Emilie er godt kjent her på gården.
Hun var her mye gjennom oppveksten
; og så snart hun ble gammel nok, ble
hun også avløser med ansvar for fjøs stellet selv etter hvert. Det var på et
småbruk på Aspøya, naboøya, hun
vokste opp som eldst av fem søsken.
Der hadde de både sauer, kyr og hester,
, men ikke nå lenger. Emilie fikk tidlig
interessen for dyr, og den er fortsatt
bare stigende, sier hun.
- Hva er det som er så fint med å være
avløser?
- Det er nettopp dette med tilknyt ninga en får til dyrene, og det er kjekt.
Selv har hun dessuten 3 hester og
1 hund.

Hestestell
Da videregående skole sto for tur, ble det Gjermundnes. Her gikk hun først Naturbruk- og så
Hest- og hovslagerlinjen. Deretter ble det lærlingetid i hestefaget i to år hos Stall Stølan på
Tingvoll. I november 2020 tok hun fagbrevet og er nå i tillegg til avløser fagarbeider i hest og
hestehold.
Hun har fortsatt med fôring, stell, temming, trening også videre av hester i denne stallen, med
fast jobb mandag – fredag. Der er også hennes egne hester. Det går altså mye i å stelle for dyr;
både i hovedjobb og ekstrajobb.
Gårdsarbeid på melkebruk er noe hun gjør av og til på kvelder og i helger.

Ville ha mer arbeid
I fjor høst tok denne arbeidsomme unge damen kontakt og lurte på om vi kunne finne noe mer
jobb til henne. Hun fikk blant annet lære seg på en gård i Torjulvågen med ammekyr og
melkekyr. Det blir mest arbeidsoppgaver i forbindelse med fjøsstell. Angående traktorkjøring
drev hun mer med det tidligere, sier hun, ikke så mye av det nå.

100% å stole på
Bøndene sier at dette er ei rolig og flink jente som er 100 % til å stole på.
Når man gjør et slikt inntrykk, får man også arbeid videre. Det henger så klart sammen.
Ingen tvil om at Emilie har funnet det rette å holde på med for sitt vedkommende.
Drømmen er en gang å drive gård selv. Kanskje tar hun over etter onkelen, eller hun skaffer
seg en egen plass og starter fra skratsj.
Bil
- Er det noe som kan interessere deg like mye som dyr?
Jo, faktisk, biler! Jeg liker å skru bil og kjøre på bane.
Heller ikke så dumt for en avløser å kunne skru og reparere diverse saker og ting.

