
Juletræf Øst 2017 fra de 10. til 12. november 2017 

på Byaasgaard Camping. 

Der var 9 enheder tilmeldt og flere af de tilmeldte ankom allerede til campingpladsen i løbet af torsdagen og der var 

hurtig enighed om at spise vores aftensmad fælles i det dejlige og rummelige køkken. 

 

En af flere kanaler i Frederiksværk 

Fredag var til egne oplevelser og det var muligt at handle lidt og se sig omkring i de dejlige byer Frederiksværk og 

Hundested. 

 

Spodsbjerg Fyr ved Hundested 

Fredag aften spiste vi igen vores aftensmad fælles i køkkenet og hyggede os til ud på aftenen. 



Lørdag kl. 10 var der afgang til Økosamfundet Dyssekilde som er en af Danmarks ældste økobyer, hvor Kirsten, som 

er en af byens beboere, guidede os rundt. 

 

Nogle af de særprægede huse i Økosamfundet Dyssekilde 

Hun fortalte levende om økosamfundets visioner og idealer da det blev startet og hvordan disse havde ændret sig 

gradvist hen af vejen. Der er nu ikke flere ledige byggegrunde til salg i samfundet og der bor nu 140 voksne og 60 

børn i alle aldre. 

 

Vores guide Kirstens hus, bygget af halmballer og cementpuds. 

Vi sluttede besøget af med kaffe, the og kage på deres hyggelige cafe. Derefter tog vi hjem til campingpladsen og 

ladede op til julefrokosten kl. 18.00. Andre kørte på sightseeing i det skønne område. 



Lørdag kl. 18.00 var det så tid til træffets julefrokost. Steen havde været inde at hente den lækre mad hos Røgeristen 

i Hundested. 

 

Her ses menuen fra Røgeristen til julefrokosten. 

Det blev en yderst hyggelig aften med skøn mad, drikke og herligt selskab. 

 



 

Der sludres mellem de mange retter mad 

Da der var utroligt meget mad tilbage efter julefrokosten besluttede vi at spise resten søndag til middag og der var 

rigeligt til alle og resterne blev fordelt mellem deltagerne. 

 

Solstrejf over Byaasgaard Camping 

Vi vil have lov at sige mange tak for det fine arrangement Ingrid og Steen har lavet. Der er lagt en del arbejde i 

træffet, men resultatet var også rigtigt godt. 

Flot var det også at to hold fra Jylland deltog, hvilket altid giver en ekstra kolorit på et træf. Tak til alle deltagere for 

det gode humør og selskab. Vi satser på at gentage succesen til næste år ved samme tide. 

 Dagrunn og Tommy, medlem 88 


