
Beretning fra Juletræf Øst 2018. 

Fredag den 23. til søndag den 25. november 2018 på DCK Skamstrup Camping. 

Der var tilmeldt 13 enheder og 27 deltagere til juletræffet og som sædvanligt kom der deltagere tidligere til træffet og 

vi fik hygget os med fælles kaffe torsdag aften i Dansk Caravan Klubs velfungerende samlingsstue. 

Fredag ankom de sidste deltagere og aftenen gik med gløgg og æbleskiver i rigelige mængder i samlingsstuen. 

 

Æbleskiver og gløgg fredag aften 

 

Samlingsstuen på Skamstrup Camping 

 

1 ud af 3 bradepander med æbleskiver 



Lørdag formiddag tog de fleste til Julemarked i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Julemarkedet er utroligt populært 

og i år var ingen undtagelse. Ved åbningen kl. 10 var der allerede kø for at komme ind, men indenfor var der 

nogenlunde plads. 

 

Stor tilstrømning til julemarkedet 

 

Der laves smør på det gamle andelsmejeri 

 

Dampmoteren, som driver hele mejeriet 

Vi var inde at se smørproduktionen på det gamle andelsmejeri. Interessant, da det foregår på gammel vis og en original 

lille dampmaskine, som driver hele mejeriet, er en oplevelse at studere. 



  

Den lille hyggelige kirke på Nyvang 

Vi dryssede rundt og så de mange aktiviteter i Andelslandsbyen og efter kage og kaffe i det gamle forsamlingshus gik 

over i kirken for at overvære trompetkoncert med to unge dygtige trompetister. 

 

De to dygtige trompetister underholder 

Kl. 17.30 blev maden leveret fra Knabstrup Hallen og lidt efter kunne julefrokosten begynde. Maden var rigtig lækker og 

rigelige mængder. Vi spiste i ca. 3,5 time med flere pauser mellem de mange retter og der blev skålet. Da ostebordet og  



 

 

ris a la manden blev sat frem, fik deltagerne at vide at leverandøren af maden havde kommet en mandel i og at de 

havde haft en mandelgave med til den der fandt mandlen. Dette havde vi meget sjov med og flere foregav at have 

mandlen, men den heldige vinder blev Finn Munch. 

 



 

Den heldige vinder måtte straks afprøve gevinsten – en kop med teksten ”Happiness is a habit” 

Først ved 23.30 tiden begyndte folk at bryde op og gå i seng, men da havde vi også hygget os i omkring 6 timer. 

Søndag middag var de der endnu ikke var kørt, oppe og spise resterne af maden fra julefrokosten og det tiloversblevne 

mad blev fordelt mellem deltagerne. 

Efter dette blev der ved fælles hjælp hurtigt vasket op, samlingsstuen rengjort og diverse skåle og varmekasser leveret 

tilbage til Knabstrup Hallen. 

Vi fik sagt farvel til de fleste, men vi var dog 6 deltagere der blev til mandag og vi hyggede os med resten af gløggen og 

æbleskiverne søndag aften i den lille fælleshytte, hvor vi havde tændt op i brændeovnen. 

Vi vil takke alle deltagere får en meget hyggelig weekend og vi vil satse på at arrangere et juletræf i øst også til næste 

år. 

Venlig hilsen 

Tommy Hansen 


