Sommerarrangement 2. juli i Klub Himmerland
Vi gentager succesen fra sidste år, så lørdag den 2. juli er der alle tiders mulighed for en
rigtig dejlig sommerdag i selskab med andre gotfolk på en af de dejligste pletter i Danmark:
Gravlev Ådal med Lindenborg Å, Gravlev Sø, de mange kilder og så er der Rebildcentret: I
centrets nye udstillingsbygninger på 1.600 m2 vises skiftende udstillinger inden for temaerne
kalk, kilder, kunst og kold krig. Se mere på www.rebildcentret.com. ReganWest er også
indenfor gåafstand
Der er selvfølgelig også en række indslag med direkte relation til vore gotlandske pelsfår.

Kl. 12: Vi mødes på Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 18, 9520 Skørping. Klubben er
vært ved en sandwich og øl/vand.
Kl. 12.45: Efter frokost besøger vi gårdbutikken lige om hjørnet, hvor Marie Fisker bl.a.
sælger kød fra køer og lam, skind og Pelsuld som en lokal gotlænderavler farver. Der er også
en masse andre spændende lokale varer i butikken. Se mere på
www.facebook.com/rebildcentretsgaardbutik
Kl. 13.30-15: Skindudlevering. De skind, der blev indleveret primo marts, udleveres. Der
bliver lejlighed til at få en vurdering af skindenes kvalitet ved landsdommer og nr. 2 på
Elitlamms topliste Ib H. Hansen. Udleveringen sker på naturskolen.
Kl. 15-18: Mange muligheder. Tur rundt Gravlev Sø, besøg i Rebildcentret, spadseretur til
det kommende koldkrigsmuseum ReganWest eller snak blandt gotvenner. Mulighed for at
købe en billig t-shirt med logo. Erfaringer fra både det afholdte kursus i garnfarvning og
kurset i filtning videregives.
Fra kl. 18: lam på grill, bagt kartoffel og salat. Vin/øl/vand kan købes til fornuftige priser
eller tag med hjemmefra.
Der er et deltagergebyr på 150 kr. for hele dagen, 40 kr. for frokost og 125 kr. hvis man kun
kommer om aftenen.
Alle medlemmer af gotlænderforeningen er velkomne, tag gerne en ven eller nabo med, som
skal introduceres til skind og lækkert lammekød.
TILMELDING NØDVENDIGT.
Tilmelding sker pr mail til 98336026@mail.dk med angivelse af antal deltagere og i hvilket
omfang, man deltager. SENEST 20. 6. Der er ikke tilmelding, såfremt du alene afhenter dine
skind.
Vel mødt
Ole Brandt Jensen
klubformand

