
Træfberetning fra Træf Vest 

Den 26. - 29. april 2018 på Gyvelborg Bondegårdscamping. 

Gyvelborg Camping er altid et besøg værd. Pladsen ligger i smukke omgivelser og 

der er fred og ro. Det hollandske par, Jellemien og Willem Blau, som driver det 

økologiske landbrug og campingpladsen tager altid hjerteligt imod en når man 

ankommer. Pladsen har været en BTN samarbejdsplads næsten fra foreningens 

start. 

Torsdag den 26. april: 

Træffet startede med standerrejsning og senere var der varme hveder med 

medbragt kaffe i Gyvelborgs store og flotte samlingstelt. Det var dog lidt køligt så det 

blev besluttet at tænde terrassevarmerne i teltet og så betale Gyvelborg for 

gasforbruget. 

 

Hygge i teltet 

Fredag den 27. april: 

Dagen var til fri disposition og da vi havde vores barnebarn Vitus med os på træffet 

tog vi til Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg. Det viste sig at gøre lykke både hos 

os voksne, men også for Vitus. 

Der er sket meget siden vi sidst besøgte Aqua bl.a. er der kommet meget mere at 

se udendørs i parken og der er en stor populær vandlegeplads med sluser og 

pumper. 



 

Odderne hygger sig 

 

Et kig i et af bassinerne 

Hjemme igen på Gyvelborg stod det på hygge og afslapning. 

Jellemien elsker børn så Vitus fik lov til at hjælpe hende med at flytte marsvin ud i 

de udendørs bure og han blev hurtigt kendt med hvor tingene var på gården. 

Vi var også ovre at kigge på malkningen af de mange Jersey køer, som giver en 

specielt god mælk. Vi har siden det første besøg på Gyvelborg altid købt økologisk 

Jersey mælk fra Thise Mejeri. 



 

Vitus hjælper Jellemien 



 

Stemningsfoto fra campingpladsen 

 

Det ses at det er tidligt på året, men solen tittede frem flere gange. 

Om aftenen var der igen fælleskaffe og hygge i samlingsteltet. 

Lørdag den 28. april: 



Kl. 10 var der rundvisning på gården hvor Jellemien og Willem fremviste og fortalte 

om deres økologiske veldrevne landbrug. Bla. fortalte Willem om de udfordringer de 

ofte stilles over for i sådan en bedrift. 

 

Willem fortæller om bedriften 

Vi BTN’ere hjalp også med at få lukket køer ud på marken ved at vi dannede et 

levende hegn, så køerne løb ind på den rigtige mark. 

 

BTN’ere laver et levende hegn. 



 

Køerne er ellevilde for at komme på græs 

 

Der lyttes godt efter hvad der fortælles på rundvisningen. 



 

Sådan en Jersey kalv er svær at stå for 

Kl. 13 kørte vi alle de ca. 12 km. ud til Lille Malunds Have, som er en utrolig smuk 

botanisk have på omkring 3 tønder land.  

Vi fik en fin introduktion af ejerne og kunne derefter frit gå rundt og nyde den 

smukke have. Selv om det var tidligt på året var der utroligt mange træer og planter 

der blomstrede smukt i alle mulige farver. 

 



 

Vitus kunne som en af de få være inde i det hule træ. 

 

En smuk og interessant have at gå rundt i 



 

En smuk kamelia blomst 

 

Den kinesiske afdeling i haven 

Om aftenen havde vi festmiddag da de fleste havde bestilt dejlige økologiske Jersey 

bøffer hos Jellemien, som der blev grillet i det store samlingstelt. 

Søndag den 29. april: 



Kl. 8.00 var der, sædvanen tro, igen selvafhentning af rundstykker og senere kl. 10 

blev BTN-flaget taget ned og der blev sagt farvel til højre og venstre. 

Igen et hyggeligt og vel tilrettelagt Back to Nature træf var overstået og vi kunne 

takke Ingvar for det arbejde han havde lagt i det. 

Tak til Gyvelborg også- Altid skønt at være hos Jer. 

Tommy Hansen 


