
Invitation til Åben Gedestald  

lørdag den 4. maj 2019 fra 10 - 15 

Her nedenfor ses hvor der i landet der er åbne gedestalde…  

sidst opdateret den 5. april 2019 

JYLLAND 

1. Karen og Hans Henrik Hjelm, Næsvej 38, 6430 Nordborg (Boergeder) 
Kom ud og nyd naturen. Gederne går i naturpleje ved Mjelssø så man kan gå en tur på ca. 1 km.  

På en del af ruten kan man gå inde ved gederne. 

2. Pia Rhode, Kjeldbækvej 45, Over Randlev, 8300 Odder (Boergeder) 
Kom og klap en ged. Sig goddag til høns og kyllinger. Spis din madpakke og vær med til at fodre dyrene. Håber vi ses :-) 

3. Capra Naturpleje v/ Sigrid Stenkilde Lynæs, Ågårdvej 63, 8543 Hornslet (dansk landrace) 
Vores 6 danske Landracegeder er fortræffelige malkegeder, til den lille selvforsyning. Kom og se og klap vores dyr. 

4. Landlyst Mohair, Bente Knudsen, Silkeborgvej 113, 8620 Kjellerup (mohairgeder) 
Her er en lille besætning af mohairgeder - i øjeblikket 4 geder, 1 buk og 2 bukkekid fra sidste sommer - men inden 4.maj  

skulle der også gerne være gedekid. Der vil være mulighed for at snakke med dem, give dem en godbid, mærke og 

undersøge deres lækre mohair, måske trække en tur med én og i det hele taget få en fornemmelse af  

disse sjove og dejlige dyr med hver deres charme og personlighed. 

SJÆLLAND 

1. Anne Bjørklund, Sneslevvej 42, Sneslev, 4250 Fuglebjerg (wallisergeder) 
Her hos os kan du møde kid, geder og bukke af både dansk og østrigsk afstamning. Tag gummistøvlerne med så du 

kan gå med gederne i folden, hvor du kan klatre på gedernes legetøj. Spis gerne madpakken i vores have. Kaffe, the, 

saftevand og kage til meget rimelige priser, du kan betale med MobilePay. Vi håber at have små kyllinger på dagen.. 

2. Lisbeth og Ole Rasmussen, Sandvedvej 37, 4250 Fuglebjerg (boergeder) 
Her på Ellebækgården er der åben gedestald, hvor alle er velkommen til at se vore boergeder. 

3. Grønbakkegård, Jette Jungsberg, Bendslevvej 34, 4250 Fuglebjerg (Dansk landrace) 
Den danske Landraceged er en fortræffelig malkeged, til den lille selvforsyning. Kom og se og klap vores dyr. Hør om 

vores erfaringer med mælk og ost gennem mere end ti år. Kaffe, saftevand og smagsprøver på mælk og ost.. 
4. Jan Koue Larsen, Ømarksvej 66, 4100 Ringsted (Dansk Nubiske geder) 

Her på Horsefoldgaard kan du klappe vores godmodige 7 geder og 10 gedekid samt 3 bukke. Hør historien  

om vores geder. Tag gerne madkurven med. Kaffe, te og saftevand kan købes. Smag også helstegt ged.  
5. Pedersminde, Østerskovvej 32, 4682 Tureby (Dansk landrace) 

Økologisk bevaringsbesætning og gedemælksproducent med de gamle danske landracegeder. Der er mulighed for 

at se de 50 malkegeder samt gårdens øvrige dyr, høre om racen og hvad bevaringsarbejdet går ud på. Der vil være 

mulighed for at købe produkter fra gårdens dyr bl.a. uldgarn og plaider fra gårdens får og gedeskind. Arrangementet 

er udendørs, da dyrene er økologiske og opholder sig ude. Hunde er ikke velkomne pga. fritgående dyr.. 
6. Lotte Marborg, Hulekærsvej 2, Kyndby Mark, 3630 Jægerspris (Dansk landrace) 

Hils på vores dejlige Landrace geder, få en sludder og en dejlig oplevelse - for hele familien, kaffe og kage kan købes. 

Se evt. flere oplysninger på www.horsefoldgaard.dk/geder/aabengedestald.html 

 

På dagen vil du kunne opleve de forskellige gederacer og måske endda få 

mulighed for at besøge flere stalde. Hos den enkelte avler vil du kunne få 

en snak om pasning og avl af geder samt regler vedr. dyrehold. Nogle 

steder vil der være mulighed for at spise madpakken, andre steder måske 

en forfriskning. 

http://www.horsefoldgaard.dk/geder/aabengedestald.html

