
Åben Gedestald 2023


Søndag den 7. maj 2023 har vi planlagt at holde Åben Gedestald igen.


Det bliver 8. gang vi inviterer DGUs medlemmer til at åbne deres stald for at give interesserede 
mulighed for at opleve geder på tæt hold og for at udbrede kendskabet til geder. Åben gedestald er 
foreningens supplement til dyrskuerne: her har vi mulighed for at vise hele vores besætning (stor 
eller lille) frem, i hjemlige omgivelser. Og selvom det ofte er børnefamilier som vælger at komme 
på besøg (for at se kid), så er det ikke ualmindeligt, at der på dagen knyttes kontakt til fremtidige 
avlere/købere. Så det gir på alle måder god mening af være med!  

Der skal være gratis adgang – men det er kutyme at mange sælger fx kaffe og kage eller lokale 
produkter på dagen. 

I 2022 var der 14 gedeavlere der holdt åbent gedestald og besøgstallene var meget forskellige 
men der er plads til mange flere. 

Om du har 2 eller 200 geder, er for så vidt ligegyldigt. Det væsentlige er, at du har lyst til at 
fremvise dine dyr, og vise hvordan netop du holder dem, og er klar til at fortælle lidt om formålet 
med dem. 

Har du lyst til at være med at holde din stald åben, bedes du i første omgang tilmelde dig til  
Kirsten Brødholt, mail:  kissermohair@gmail.com 

Oplys dit/jeres navn (evt. også ”staldnavn”), adresse, hvilken race og evt. hvor mange dyr du har. 
Skriv MEGET gerne supplerende oplysninger om din besætning og dit arrangement. Og send 
gerne et foto eller to med.  

Af hensyn til planlægningen og markedsføringen af den samlede begivenhed, opfordrer vi alle til at 
tilmelde sig så hurtigt som muligt! Men i princippet er der først deadline en uges tid før. 

Begivenheden ”Dansk Gede Union – Åben Gedestald” har sin egen Facebookside, som løbende 
opdateres i løbet af de kommende måneder. Her kan I følge med i hvor mange stalde der er 
tilmeldt og andre nyheder. En meget stor del af gæsterne til Åben Gedestald, ser arrangementet på 
Facebook! 

Alle tilmeldte modtager nærmere info om arrangementet. 

Kirsten Brødholt / Lars Arnvig 
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