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DSG Lands-

Bylaug
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Velkommen til Broagerland
På de næste sider kan du få svar på nogle af de spørgsmål
der kommer, når man er flyttet til et nyt område.

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug
DSG historie:
DSG Landsbylaug blev stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i
Sønderborg Kommune.( Se mere på hjemmesiden).
Lauget dækker området fra Rendeløb i nord over Broager Mark til
Dynt Mølle videre over Lille Dynt til Gammelgab mod syd.
Området har ca. 500 indbyggere. De fleste bor i landsbyerne
Dynt, Skelde og Gammelgab, resten i de dejlige landområder
på Broagerland.
Hele området omkranses af Gendarmstien.
I løbet af året er der mange aktiviteter i laugets område f.eks.
- Helligtrekonger i Skelde hvor folk går udklædte fra dør til dør
Man byder så inden for på en genstand og prøver at gætte
hvem de udklædte er. (Husk lys over døren).
- Fastelavn i Dynthuset
- Gymnastikopvisning i Skelde.
- Økodag på Stensigmose
- Loppemarked i Dynthuset
- Sankthansbål flere steder i området
- Ringridning i Skelde
- Dyntfest
- Juletræsfest i Skelde

www.Dyntskelde.dk
Foreninger, virksomheder, aktiviteter
m.m. i området:

www.dyntskelde.dk (DSG Landsbylaug)
www.skelde.dk (Skelde Gymnastikforening)
www.flintstonesmc.dk (Motorcykelklub)
www.dyntskelde.dk/foreninger/skelde-vandvaerk/skelde-vandvaerk-bestyrelse
(Skelde Vandværk)
www.dyntskelde.dk/foreninger/dynt-gammelgab-vandvaerk (Dynt-GammelgabVandværk)
www.adventure-efterskolen.dk (Adventure-efterskole i Skelde)
www.dyntskelde.dk/foreninger/legeplads-i-skelde (Legepladsforening i Skelde)
www.kimscykelservice.dk (Cykelsmed mellem Broager og Gammelgab)
www.nette-jensen.dk (Aktivitets- og kulturhus)
www.dyntskelde.dk/foreninger/foreningen-dynthuset (Samlingssted i Dynt)
www.skelde.com (Musik og nyhedsportal)
www.rose.dk (Cykelproducent i Skelde)
www.jaegerforbundet.dk/page797.aspx?recordid797=4921 (Skelde Jagtsammenslutning)
www.proff.dk/firma/skelde-vingaard/broager/vinproduktion/15555726-4
(Producent af vin og honning i Skelde)
www.snedkercordes.dk (Snedker- og tømreforretning)
www.nyballe.dk (Vingård i Skelde)
www.skraekkehoej.dk (Skov- og vikarservice)
www.martinello.dk (Smykkeshop)
www.mcbutikken.dk (MC-shop)
www.broagerstrandcamping.dk (camping)
www.gammelmark.dk (camping)
Uden web. info
Dynt Jagtsammenslutning
Skelde ringriderforening
Jensens Haveservice i Skelde
Floriada Planteskole i Gammelgab
Bed & Breakfast
(flere steder i området)
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Denne folder er udgivet af DSG Landsbylaug.
Rettelser sendes til Roy Hansen (Roy_Hansen@Danfoss.com)
Vi viser kun billeder, som vi mener ikke kan virke stødende. Skulle nogen,
der optræder på billederne alligevel ønske billeder fjernet,
bedes de henvende sig til kontaktpersonen.
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