Vildttræf Otterup
Fra torsdag aften d. 30. oktober til søndag d.3. november

Torsdag d. 30. oktober
Her ankommer dem, som skal på førstehjælpskursus, sidst på
eftermiddagen, og inden de ankommer, har Rita og Niels Jørgen
Mortensen lavet en luksus 3-retters menu til dem. Der bliver spist og
hygget nogle timer og så til køjs. I morgen skal der jo spises morgenmad
inden Kl. 9. Dem, som skal på kursus, skal være i Otteruphallen kl. 9. Ti
personer har meldt sig som deltagere i et 4 timers kursus i Livredende
Førstehjælp.
Fredag. 1 november.
Dagen starter med de sædvanlige 3 rundstykker og kaffe, og så afsked til
kursus. Det var alle deltagere
rigtig glade for. Nu har de lært at
hjælpe hinanden og andre, hvis
der er nogle, som får hjertestop.
Kl. 13 går det tilbage til pladsen,
hvor vi samledes til frokost. Nu er
de øvrige vildttræfdeltagere også
begyndt at ankomme.
Eftermiddagen går med hyggeligt samvær, og kl. 18 spiser vi vores medbragte mad.
Lørdag. 2 november.
Formiddagen går med kaffe og en lille en, og vi får slæbt 2 biler fri, som
er kørt fast i noget meget vådt
og blødt græs. Så er der fælles
frokost, inden vi tager i Otteruphallen for at boule, skyde og
noget nyt, som hedder boules.
Så hjem og få det sidste klar til
velkomst og spisning Kl. 18. Det
er en kæmpe oplevelse at se,
hvad sådan en flok jægere kan
fremtrylle med hensyn til borddækning og de mest fantastiske retter af

de mange vildttyper, der findes i den danske fauna. Under og efter maden
er der super underholdning af nogle lokale beboere, og stemningen er
bare i top med både sang og dans.
Søndag d. 3 november
Efter morgenkaffen er der så småt opbrud, og folk kører mod hjemmet,
alle godt forspiste og meget veltilpasse med de forløbne dage. Det blev
med stort flertal vedtaget, at dette er noget, der skal gentages næste år.
Jægerne har sagt ja til atter at komme og lave maden til os, det glæder vi
os til.

Madholdet leverer også musik

