Her er indlæg fra den gamle gæstebog.
Egon
28.11.2013 19:33:08
Hej Niels! Tak for kritikken, som vi vil tage til os. Det er faktisk kun et par uger siden, at vi
valgte at slette billederne fra tidligere fester, da de efterhånden var blevet af ældre dato.
Indrømmer gerne at vi ikke er gode til at huske at få taget billeder når vi holder vore fester
og sociale arrangementer. Måske vi skulle gøre noget mere ved det, når vi i 2014 skal
have kreeret en ny hjemmeside. Men hvad tænker I andre gæstebogslæsere om emnet?
Hvad synes i at vores hjemmeside skal indeholde? Gode forslag modtages gerne....
niels
28.11.2013 19:05:12
hvor har i gjort af billederne ? i trænger til at gøre lidt mere ved jeres side , kig på manton
Viborg , det ser godt ud , jeres er blevet meget kedlig.
Egon (egon@fristedet.dk)
24.11.2013 22:23:20
På hele bestyrelsens vegne, vil vi gerne sige tak til alle i dejlige og pragtfulde mennesker,
som var med til at gøre Årets julefrokost til en super aften og nat. Håber at alle kom godt
hjem og på gensyn i 2014. Glædelig jul allesammen.
Jens Ehrenreich (jens.ehrenreich@youmail.dk)
10.09.2013 15:54:58
Tak for en rigtig hyggelig Høstfest i lørdags. Stor synd, at ikke flere deltog, de gik virkelig
glip af en fremragende aften
Tina Andersen (tha@youmail.dk)
24.04.2013 00:22:02
Hold da helt op hvor var Schwanzen sangerknaben dog helt fantastisk funny! Jeg har gået
og grinet på arbejde hele dagen efter uden at kunne forklare hvorfor, jeg bare har gået og
klukket for mig selv,med smil på læben! Helt fantastisk sjovt! Tina
Finn Grauslund (finiboy1mail.dk@youmail.dk)
23.04.2013 19:42:55
Hej til bestyrelsen i Fristedet:1000 tak for at i have tage initiativet til en aften i selvskab m.
Swansensangerknaben.Det var dog en fantastisk festlig,forrygende aften!! Hvor var de
bare festlige,morsomme,og skønt,som vi alle havde det sjovt.Jeg grinte på samme niveau
som da jeg var inde ae se filmen "De urørlige"!....go sommer ønskes alle .K h Finn
benny Bjerregaard (benny_granhoejen@hotmail.com)
10.02.2013 11:25:11
jeg vil gerne støtte formandens indelæg om at gæstebogen ikke er til kontaktannoncer, der
findes jo mange andre gode og seriøse DATING SIDER til dette , men hvis behovet er der,
kunne Fristedet jo sætte link ind til disse sider. Hilsen Benny
Egon (Egon@fristedet.dk)
09.02.2013 01:18:45
Hej gæstebogslæsere Dejligt at se, at der er aktivitet herinde, men jeg bliver nødt til at
skyde ind at gæstebogen ikke er tiltænkt som en kontakt annonce site. Indslagene skal
helst relatere til Fristedet og de aktiviteter der sker i foreningen. I der søger en ven eller

veninde er hjertelig velkomne til vore arrangementer. Måske I derved finder det I søger!
Det kunne jo bare være skønt ;o)) Hold Jer muntre allesammen. Knus Egon
Par (os2@mail-online.dk)
07.02.2013 16:17:05
Hejsa :) Vi er et ganske sødt og naturligt par, hun 26 og han 39, hvor vi har en fantasi om
at du (pige) kunne tænke dig at forkæle hende mens han ser på og måske er med til at
forkæle hende, senere ;) Men hovedesageligt jer to, først og fremmest. Det skal siges hun
er særdeles attraktiv pige, du bliver ikke skuffet.. Sted, hjemme hos os, ca. times kørsel fra
Herning. Er du en sød pige og kunne tænke dig det, med en pige som aldrig før har prøvet
det, så mail os til: 02@mail-online.dk ;D
Peter Andersen (peterwa1968@gmail.com)
19.01.2013 10:01:33
Jeg søger en fyr ved Skjern.Håber der nogen der skriver her
Tinlix (tinlix1@hotmail.com)
18.12.2012 18:08:50
Ung fyr på 18 bor for sig selv i Holstebro! : Vil gerne møde en ung tynd fyre fra
Holstebro! :D Skriv
Egon (egon@fristedet.dk)
19.11.2012 20:43:30
Hej Hans! Tak for dit indlæg, det tager bestyrelsen selvfølgelig til efterretning. Vil dog til
orientering oplyse at vi fik maden levereret udefra, og der var faktisk 2 couverter mere end
det antal vi var. Efterfølgende måtte vi desværre smide en masse god overskydende mad
ud, så beklager meget, hvis du har opfattelsen af, at der ikke var mad nok. Jeg vil dog
gerne medgive at udvalget ikke var helt så stort, som tidligere set.
hans
14.11.2012 15:09:27
Hejsa vil kun sige ,at til næste julefrokost skal i sørge for der er nok mad ,var der ikke .
alfred meyer (jadm2@bbsyd.dk)
03.11.2012 12:57:32
ville ønske jer en god aften
mike
12.10.2012 00:24:04
selvføldig skal du ikke det ,men førhen kunne det lad sig gøre og har altid mødt op .men
glem det ,vil også heller til viborg de er meget bedre en jer .
Benny Bjerregaard (benny_granhoejen@hotmail.com)
11.10.2012 08:57:26
Hej mike Jeg syntes bestemt, det er helt ok at maden skal betales sammen med
tilmelding, der er jo trods alt udgifter, der skal dækkes på forhånd, og hvad så hvis du har
tilmeldt dig, og ikke møder op. Skal bestyrelsen så sende en regning til dig, for manglende
betaling af mad. Jeg har jo siddet i bestyrelsen og ved af erfaring, at der altid er nogen der
ikke møder op af den ene eller anden grund.
mike
10.10.2012 19:36:25

Hvorfor kan man ikke betale maden ,når man kommer til julefrokost , det kunne man i
gamle dage og i mange år ,syntes det er for dårlig.
Benny Bjerregaard (benny_granhoejen@hotmail.com)
09.10.2012 08:08:59
I aften skal foreningen Fristedet have generalforsamling, og det betyder at foreningens
kasser gennem mange år, har valgt at stoppe bestyrelsesarbejdet. Villy har gjort et kæmpe
arbejde i foreningen, der er ingen tvilv om at forenings ve og vel, har haft hans store
interesse og fyldt meget i hans tilværelse. Vi er mange der har lært Villy at kende som et
rart, postetiv og gæstfri menneske. Vi har haft mange gode og sjove timer sammen med
Villy, når han tog imod os i forbindelse med festerne, festerne genoplever vi under
hyggesnakkene ved morgenbordet. Vi håber at dette kan blive bevaret mange år frem.
TAK FOR DIN MÅDE AT VÆRE PÅ VILLY KNUS DINE "LOGERENDE"
Lars
02.09.2012 13:04:23
Ja så er det endnu engang blevet søndag og det efter en lørdag og fest i Fristedet - helt
fantastisk hyggeligt, god mad, god musik (tak, Buller) og ikke mindst god stemning og
gang i dansegulvet - kan kun sige en ting: TAK for en skøn skøn aften til jer alle:-)))
Benjamin (BTK12@live.com)
27.06.2012 17:46:44
Ej hvor nederen:( Men ellers tak for dit svar...
benny (benny@fristedet.dk)
23.06.2012 08:42:06
Hej Benjamin Sådan lige umiddelbart, så er det jo nok svært at finde tilholdssteder, for
sådan en ung fyr som dig, men der er startet en ny forening i Viborg, som henvender sig
meget til de unge, kan desværre ikke lige huske hvad den hedder
Benjamin (BTK12@live.com)
14.06.2012 15:10:17
Hej:) Jeg er 14 år gammel og leder efter et sted i nærheden af mig for bøsser? Jeg bor der
ved Holstebro, så hvis at der er en eller anden der ved hvor sådan nogle steder findes
herude i vestjylland, så send da lige et svar til mig:) Kunne nemlig være fedt at få nye
venner og måske en kæreste:) Håber der er en eller anden derude et sted, der ved hvor
der ligger sådan nogle steder? På Forhånd tak:) Hilsen Benjamin
shkelqim (shkelqimgashi@hotmail.com)
18.05.2012 11:46:42
jeg vil gerne lave en sang
Benny Bjerregaard (benny@fristedet.dk)
17.02.2012 15:45:06
weekend tur Hold øje med appetitvækkeren/opslaget om en weekend tur til Saxildhus i
Kolding den 26.- 27 maj 2012, som snart kommer på hjemmesiden her og på facebook
Egon (egon@fristedet.dk)
26.12.2011 00:33:43
På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sende en stor tak for den flotte opbakning vi har fået
samt alle de dejlige, positive og velmenene tilkendegivelser, der er kommet i årets løb. Vi
ser frem til at planlægge nogle hyggelige arrangementer i 2012 og håber på fortsat stor

tilslutning. Så hold et vågent øje hjemmesiden eller på facebook. Glædelig jul og ønsket
om et godt nytår til Jer alle, som læser dette!
Lars...
24.12.2011 08:09:18
Vil da ikke undlade at sende de varmeste julehilsner til Bestyrelsen og alle I andre, der
kommer i Fristedet - tak for hyggelige timer i 2011 og rigtig god jul og godt nytår til Jer
alle:-)) Ses i 2012:-))
Heino (heinochristensen@live.dk)
14.12.2011 23:54:11
Vil bare sige, at jeg allerede nu har sat kryds i kalenderen, så vi forhåbentligt kan komme
til julefrokost i 2012. Vil glæde mig/os meget til at komme igen i det hyggelige selskab i
Fristedet. Vil hellere køre ca 3 timer til Herning end 1 time til København, det er bare mere
hyggeligt i Fristedet.
Lars...
07.11.2011 18:38:05
Så skete det igen igen - en kanonfest/julefrokost i Fristedet - ja Herning er altid en tur
værd:-)) Tak til alle for hyggelige snakke og mange danse. Ikke mindst tak til bestyrelsen
der gjorde igen!!! Syntes også lige det er på sin plads med lidt ros til musikken (Buller), har
fundet ud af at det med den gode musik har stor betydning for en rigtig god stemning/feat
og et godt brugt dansegulv - tak Buller:-) Glæder mig allerede til næste gang:-))
John Kristensen (johnkristensen@gmail.com)
07.11.2011 17:40:56
Som førstegangsdeltager i Fristedets julefrokost vil jeg sige tak for en god aften og især til
bestyrelsen, for deres opmærksomhed når der er nye ansigter. Det betyder utrolig meget,
at føle sig velkommen og ikke mindst i godt selskab. Et arrangement som fortjener positiv
omtale til gode venner. Vi vil glæde os til næste gang.
Tage Jensen (janogtage@mail.tele.dk)
06.11.2011 21:07:38
Stor tak til Fristedet's bestyrelse for en fantastisk god julefrokost og fest. Dejlig mad, rigtig
god musik og en travl og aktiv bestyrelse. Kan det være bedre. Vi glæder os til næste fest.
palle (mikkelparadis@gmail.com)
06.11.2011 15:16:20
Hej alle i dejliger fyer og piger som var med til Fristedet julefrokost. Vil gerne takke jeg for
den helt igennem hyggelig og festlige stemning som gjord festen til en skøn oplevelse for
os alle. En rigtig god aften i fællesskabsts tegn.
Jørgen Jørgensen (Joergen@Rimsmed.dk)
13.10.2011 22:20:51
Skøn tur til Hvide Sande med spændende rundvisning og bagefter lækker mad i Røgeriet.
God generalforsamling, men med alt for få deltagere. Men tak til de
bestyrelsesmedlemmer der blev genvalgt og som er parat til at tage slæbet et år mere. Det
var en skam at Dinner Club arrangementet på "el Maestro" ikke blev til noget. Jeg havde
bare glædet mig så meget til at være sammen med gutterne.
Peter Brink
13.10.2011 21:33:12

Hm lækker website er selv meget intersseret i møde andre
Egon
04.10.2011 19:54:25
Hej Jens! Tak for dit forslag. Nu er denne generelforsamling proklameret og berammet til
torsdag den 6/10, så det kan ikke ændres i denne omgang. Men når den kommende
bestyrelse om et år skal planlægge den næste generelforsamling, kan de måske tage dit
forslag til efterretning. Det er for øvrigt ikke let at gøre alle tilfredse, Jens. Der er givetvis
også nogle, der arbejder i forretning, som får sent fri fredag aften og mange andre har
givetvis lagt diverse planer, når der ringes ud til weekend osv. - Vi i Bestyrelsen håber
selvsagt at se så mange som muligt til generelforsamlingen, og i år fik vi den "forhåbentlig"
gode idé at lægge generelforsamlingen sammen med den allerede planlagte månedlige
cafe-aften på Kulturellen. Det plejer at være en hyggelig og ret uformel aften, så håber at
se både nye og gammelkendte ansigter. Generelforsamlingen starter kl. 19.00 :o) Mvh
Egon
jens
29.09.2011 11:37:31
Var det ikke en god ide at lave generalforsamlingen om fredag i stedet ,mange som
arbejder om aftenog nat kan ikke komme .
iben (info@kvindefest.dk)
17.09.2011 08:29:33
Hej. Så er der igen Kvindefest i Århus. Fredag den 21. okt. Tjek hjemmesiden for alt info
og billetsalg på: www.kvindefest.dk Vi ses
Patrick Niels Christian (patrickniels@hotmail.dk)
22.08.2011 13:33:31
Ser squ mega spændende ud.. Mvh Patrick Niels Christian Vagtelvej11 Droningmølle 3120
Lars (..)
26.06.2011 13:21:22
Hejsa, ja så er der ved at være pakket ud efter endnu en herlig tur til Herning, hvem havde
troet at lige Herning skulle blive byen man farter til for at komme til en ordentlig fest? Men
sådan er det nu engang blevet - tusinde tak for endnu en dejlig aften i skønt selskab. Som
sædvanligt fuldt styr på det hele - en fantastisk indsats af bestyrelsen, som fortjener et
STORT tak:-) Ja glæder mig allerede til næste gang. Rigtig god sommer til alle fra
FRISTEDET.
Egon
26.06.2011 05:59:48
Tak alle sammen for en herlig jubilæumsfest. Dejligt at se så mange skønne glade
mennesker. Håber at I alle hyggede jer :o)
benny BJ (benny@fristedet.dk)
01.06.2011 08:02:17
Vedr. klubaften i Juni måned Der har desværre indsneget sig en fejl i kalenderen på
Boyfriend. På grund af helligdag torsdag den 2 juni er der ikke klubaften på Kulturellen i
Herning
Benny Bjerregaard (Benny@fristedet.dk)

20.05.2011 10:24:58
Så er det nu også muligt at læse om vores arrangementer på Dating siden "Boyfriend"
Villy (villy@fristedet.dk)
19.04.2011 15:58:37
En forrygende sag d. 17. En masse spendene oplevelser. Og et godt samvær med nogle
dejlige rare mænsker.Første gang at vi har været so mange til en dinne aften, et spendene
sted og god mad til en rimelig pænge. En stor tak til dem der stod for dette.
martin svensson (ma.sv@live.dk)
14.04.2011 13:46:16
jeg ser ind når jeg kommer til byen i ´2011 mhv martin
Jette Reinewald (jette@fristedet.dk)
04.04.2011 07:57:56
Hejsa. Vi ses på torsdag. Ha' en god uge. Hilsen Jette
Jens Ehrenreich (jens.ehrenreich@youmail.dk)
13.03.2011 09:11:21
Tak for en rigtig hyggelig aften "For Enden af Gaden" i Viborg! Nu forstår jeg rigtigt, hvorfor
Dinner Club er så populær,,. Masser af hygge og go' mad i dejligt selskab. Tak!
Benny (benny@fristedet.dk)
07.03.2011 11:16:58
Vi vil da også gerne sige tak for en dejlig klub aften. Selv om vi ikke var så mange, så gik
snakken dog livlig. Især synes vi det var givende, at hører de andres erfaringer omkring
det at være åbenlys homoseksuel. Min skønne mand ( herman ) og jeg vil senere komme
med et indlæg om vores baggrund.
torben
04.03.2011 16:58:56
tak for endnu en hygsom aften i klubben - de der ikke har prøvet det ved ikke hva de går
glip af så se at overvind jer selv og kom ;o)
Jette (jette@fristedet.dk)
04.03.2011 09:37:32
Hej. Tak for iaftes. Det var smadder hyggeligt. Også at træffe nye hoveder. Men jeg glæder
mig nu til, at vi kan være i dagligstuen. Jeg hygge mig fortrinligt med alle jer mænd, men
det kunne nu være fint, om der dukkede andre piger op. KOM NU OP AF SOFAEN OG UD
I VERDEN TIL OS ALLE I PIGER...
Ronni (designeraben@gmail.com)
02.03.2011 23:37:37
Iøvrigt et rigtig fedt intiativ med Dinner Club - lidt ærgeligt at vi bor så langt væk. Kunne
være sjovt at prøve og være med en aften ;-)
Ronni (designeraben@gmail.com)
02.03.2011 23:33:02
Tusind tak for en overraskende god aften i lørdags - som også samtidig var vores første
besøg i Fristedet. Som ny er det altid lidt svært - men vi har absolut fået en super
motagelse og rigtig følt os velkommen. Håber og glæder os til at lære jer allesammen
bedre at kende. Vi har allerede reserveret d.25.juni i kalenderen. Vh. Ronni & Per (Vejen)

Villy (villy@fristedet.dk)
27.02.2011 14:50:27
Så lykkes det os igen at lave en hygelig aften/nat med en flok dejlige glade mensker, af
bække køn. En tak til alle der var med til at gøre aften så god og til den der af en eller an
grund ikke var der. Det er sønd for jeg og i har så mulih hed for at indhente det d. 25 juni.
Hej så længe.
Villy (villy@fristedet.dk)
27.02.2011 14:41:52
Hej Line Det at gøre Fristedet til et sted for "ælder" er noget du/i gør det til ved at
blivevæk. Foreningen har prøvet med er ungdoms grupe, men en sådanne går hurtig i
opløsning da unge er under uddannelse og ved dens slutning er de rejst fra byen of har
ikke bjort noget for at skaffe en til at overtage. Men kom frem og vi hjelper dei/jer gerne
med at starte op. Ring til vores tlf.2992 7111 og vi prøver at hjælpe.
Egon (egon@fristedet.dk )
26.02.2011 02:53:30
Hej igen Line! Godt at høre fra dig igen :o) Nu er alder og særlig begrebet "unge" jo et
relativt begreb. Vi unge på 40+, synes jo ikke at vi er specielt gamle, blot erfarne *SS* Nu
ved jeg ikke lige hvilken alderesklasse du selv tilhører. Men uanset hvad, så kan jeg kun
give dig ret i, at det kunne være fedt, hvis der begyndte at komme en flok unge, der også
selv tog initiativ til at arrangere nogle hyggeaftener, eller bare feste med os andre. Selv var
jeg vist 20 år, da jeg kom i Fristedet for første gang. Dengang sidst i 1980érne var vi altid
5-10 jævnaldrende, der plejede at tage med til festerne og det var både hyggeligt og sjovt,
ligesom idag. Flere af vennerne fra dengang har jeg stadig kontakt til og det er jo
dejligt. :o) Det jeg nok forsøger at sige, er at du og andre unge bliver nødt til at vise flag,
og møde op, for at få et tilsvarende netværk bygget op. Nu ved du, at Fristedet eksisterer
og hvis du kunne finde frem til andre unge og få dem til f.eks. at møde op til vore
klubaftener den første torsdag i måneden på Kulturellen. Ja så kunne det være
startsskuddet! For at holde sådan en forening igang, må kendskabet til den sprede sig
som ringe i vandet og det tror jeg bedst sker via positiv omtale, som vil have en
selvforstærkende effekt. Vi har i årenes løb hængt mange plakater op på
uddannelsesinstitutionerne og på bibliotekerne. Om de får lov at blive hængende eller
bliver læst, kan jeg desværre være i tvivl om. Tror at IT mediet, som facebook er en bedre
budbringer. Hvad med at du selv blev ven med Fristedet derinde og dermed blev
ambasadør for andre unge, som givetvis går med samme tanker som dig selv? Nå det
blev til en længere mail, Line. Må hellere slutte af nu, for er jo med til at arrangere festen i
morgen. Hvis du eller andre unge har lyst til at kommentere det her vigtige emne, skal I
være meget velkomne til til at skrive igen. Enten her på bloggen, eller til min mail adresse,
som nævnt ovenfor. Mange hilsner Egon
Dorthe
25.02.2011 23:33:15
Glæder os til at komme op og feste med jer i morgen :-)
Line
24.02.2011 20:13:55
Det er fedt at se I er på Facebook, og kan godt forstå det ikke er muligt at reklamere på
hjemmesider. I kunne evt. også hænge plakater eller lignende op på skoler, så folk bliver

opmærksomme på at der rent faktisk findes et fristed her. Jeg anede intet om det, før jeg
tilfældigvis faldt over et link hertil. Personligt ville jeg nok synes det var lidt overvældende
at dukke op til et arrangement som det ser ud nu, så det kunne også være fedt hvis det en
dag blev muligt at holde en aften kun for unge..
Nicolaj (Fristedet@fristedet.dk)
05.02.2011 07:32:25
Hej Rasmus Tak for dit indlæg her på siden. Jeg vil lige svare på det med reklame på
hjemmesiderne du skriver om. Vi reklamere med mellemrum på Boyfriend, men dette er
bestemt ikke gratis og koster en del hvis man virkelig vil have det vist mange gange, så
derfor må vi prøve nogle alternativer som vi fx. har gjort med Facebook hvor du nu kan
blive venner med Fristedet og på den måde holde dig opdateret. Mvh Nicolaj
Rasmus (ralle_boy7@hotmail.com)
04.02.2011 01:15:10
Hej Egon. jeg har lige læst det du og Line har skrevet om, og jeg er da helt enige. Nu kan
jeg kun snakke for fyrenes side da jeg ikke kender hjemmesiderne for kvinderne. Men har i
prøvet om i kunne få noget reklame igennem ved www.albert.dk eller www.boyfriend.dk ? jeg vil være sikker på at dette kunne få flere kvinder og fyre til fristedet, i alle aldre. :)
Rasmus. :)
Egon
16.01.2011 18:40:22
Hej Line! Mange tak for dit indlæg, som jeg vil lade være en øjenåbner for alle jer, der ikke
kommer i foreningen. Jeg synes nemlig, at alle vi bi- og homoseksuelle i Midt- og
Vestjylland skal være glade for, at vi stadig har Fristedet., hvor du uanset køn og alder er
velkommen. Vi i bestyrelsen sætter stor pris på den opbakning vi får fra nær og fjern. Men
som du selv er inde på Line, så undrer det også os, at der ikke kommer flere unge til vore
arrangementer, ligesom kvinderne også er underrepræsenteret. Det vil vi gerne ændre på!
Derfor vil jeg lade dette være en kraftig opfordring til Jer alle om at møde op og sætte jeres
præg på foreningen. Det kunne som en start være til vore månedlige cafe´aftener, som vi
snart starter op med. (herom senere). Vi kan kun håbe på god tilslutning og et stort
fremmøde til disse aftener, så det kan blive en stor succes og grobund for at nye netværk
og venskaber skabes og styrkes :o) Har du gode forslag til, hvad der skal til, for at få
endnu flere til at komme til Fristedets arrangementer, så hører vi meget gerne fra dig. Til
sidst, vil jeg ønske både dig Line og alle andre et godt nytår. Håber at vi ses i 2011. Mange
hilsner Egon
Line
08.01.2011 19:11:38
Hvor blev jeg glad da jeg læste, at dette sted lå i Herning, men blev meget hurtigt skuffet
igen. Fornemmer lidt at dette Fristed i høj grad kun er besøgt af mænd, og det er heller
ikke et sted for unge. Hvordan kan det være? (Hvis jeg ikke har dømt helt forkert!)
alfred meyer (jadmbbsyd.dk)
13.12.2010 15:15:11
hej lige en hilsen fra rømø og ville ønske jer alle en god jul og nyt år og at i må have et
godt 2011.mvh alfred
Egon
11.11.2010 00:12:44

Kære venner! Tak for alle indlæggene! Jeg opfatter dem alle incl. Jørgens som yderst
positive :o) Enhver ved, at en fest i bund og grund kun bliver, som gæsterne gør den til.
Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak fordi I alle var med til at gøre denne
julefrokost til en uforglemmelig oplevelse. Stemningen var i top, ja selv ude i gangen og i
garderoben, bemærkede jeg *SS* God idé med flere stole derude. Det var dejligt at se, at I
tog så godt imod Boogie Drengene og at de gav den gas! Er der stemning for det, håber
jeg at vi ser dem igen til jubilæumsfesten den 25/6 2011. Men så vil jeg bede dem slutte af
med: "I am what I am" og ikke: "I will surwive" Glædelig jul allesammen :o)
Lars den danseglade :-)
10.11.2010 18:29:42
Hej med jer, endnu engang tusinde tak for en uforglemmelig aften/fest i Fristedet - den
bedste fest jeg har været til meget længe, den skal/vil jeg leve på meget længe:-) Rigtig
hyggeligt lokale, dejlige mennesker, god mad og et helt fantastisk band - kan det blive
bedre? Også en tak til alle i andre deltagere for hyggelige snakke m.m. Vi ses helt sikkert
igen:-))
Jens Gramgaard Andersen (j.gramgaard@hotmail.com)
09.11.2010 13:52:46
Jeg vil godt sige tak for en fed julefrokost Ja det var første gang at jeg var der og det bliver
heller ikke det sidste Jens.
Benny Bjerregaard (benny_granhoejen@hotmail.com)
08.11.2010 18:27:04
Jeg syntes da bestemt at vi I bestyrelsen, skal tage Jørgens indlæg alvorligt, og lade ham
få et lille havebord/cafebord i gang området, eller også kunne vi da nemt lave en
hyggekrog med de lækre sækkestole vi har.
Nicolaj (nicolaj@fristedet.dk)
08.11.2010 10:04:46
Til Jørgen. Jammen Jørgen dog. jeg troede da godt at du kunne lige musikken. Jeg et
rigtig godt billede af dig hvor du er ude og danse:-) Men hvis I gerne vil sidde ude i gangen
så finder vi da ud af det. KnuZ fra Nicolaj
Jørgen Jørgensen (Joergen@Rimsmed.dk)
08.11.2010 09:38:58
Jeg er ening med alle de andre "skriverkarle" bortset fra det med musikken. Den var
overmåde rædselsfuld. Jeg sad ud på gangen hele aftenen for bare at kunne holde ud at
være der. Det er nu min mening om det spektakelorkester. Hvis de skal spille igen, så
kommer jeg altså ikke. Men maden og borddækningen og stemningen var helt i top. Men
jeg er jo også alt for gammel til sådan en gang rabaldermusik. En idé: Kunne I ikke næste
gang, der skal være fest, lave en lille bordopstilling ude på gangen til os, der har vore ører
kære og som ikke gider at danse, men som hellere vil snakke. MVH Jørgen
Palle (mikkelparadis@gmail.com)
08.11.2010 06:45:29
Tusind tak til alle for en dejlig festlig julefrukost. Tak for den dejlig velsmagen mad, også
stor tak til musiken, fantastisk skønt igen at opleve et så levende dansegulv, og HELE
aftenen! Jeg er super glad for at nu at være med i fældesskabet bag denne forening, tak
fordi i valgte lige mig.

Nils Torsten (t.serritzlew@mail.dk)
07.11.2010 22:46:19
Tak for en dejlig julefrokost med alt tilbehør: flot borddækning, dejlig kreativt julemad ,
knaldgodt orkester, der fik alle ud på dansegulvet. Dette orkester ser vi gerne igen - måske
til jubilæumsfesten? Men så med mere Birthe Kjær og Zorba ;-) For at slippe af med de
overflødige kilo, der ikke røg af på dansegulvet , svømmede jeg her i eftermiddag 1600 m
naturistsvømning i Gjellerupbadet i Aarhus. En dejlig weekend! Bør opleves!
Boogielive
07.11.2010 17:56:58
Kære alle ! Tak for en forrygende aften til jeres julefrokost ! Vi nød virkelig, at spille for så
mange dansevillige mænd! En mindeværdig aften : ) Håber vi får lejlighed til, at gentage
succesen engang igen. De bedste hilsner om en god jul ! Drengene fra Boogie
Jens (jens.ehrenreich@youmail.dk)
07.11.2010 17:37:59
Kære venner! Igen em rigtig hyggelig fest i Fristedet. Og musikken var uovertruffen, også
selv om den jo givetvis er meget dyrere, end hvad vi har været vant til, både i Fristedet og
Manton og Liv. Håber I kan bruge billederne, selv om jeg kun var stand-in for
pressefotografen! Kærlige hilsner til alle Jens
Nicolaj (nicolaj@fristedet.dk)
07.11.2010 16:56:22
Hejsa Vil gerne sige tak til alle der deltog i Julefrokosten i Fristedet for en en kanon go
aften, og specielt var musikken kanon. Tror ikke vi har danset så meget i lang tid som vi
gjorde i går. Håber at vi kan gentage det til de næste fester.
Benny BJ (benny_granhoejen@hotmail.com)
05.11.2010 18:07:47
På generalforsamlingen i Fristedet, blev der fortalt at der er mange forskellige slags
foreninger der kalder sig FRISTEDET Men hvis man via GOOGLE skiriver fristedet
+Herning ja så har vi de først 3 links/pprioteter på siden der omtaler vores dejlige forening,
så den skulle da ikke være så besværlig at finde
Benny og Herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
10.09.2010 12:30:34
Ja alt er jo næsten sagt i de foregående indlæg, for der er ingen tvivl om at I fra
bestyrelsen forstår at lave en god fest for os. Herman og jeg gør meget for at
fortælle,vores venner og andre vi møder om hvor godt et mødested Fristedet er, og især
bestyrelsens måde at tage hånd om nye gæster/medlemmer der kommer for første gang.
Villy (villy@fristedet.dk)
08.09.2010 10:06:24
Vil gerne takke deltagerne for deres redtidig indbetaling der gjore det lætter at være kasser
og gjore at der blev mere tid til at være sammen med alde de glade mensker. En stor tak til
mine bestyrelsvender det måtte tage al slæbet efter festen da jeg fik en al forhurtig afgang.
Håber at vi ses igen d. 6-11-10 MKH Villy
Egon (egon@fristedet)

05.09.2010 22:14:30
På bestyrelsens vegne, siger jeg 1.000 tak for de flotte kommentarer og tilkendegivelser vi
har fået i forbindelse med festen. Det varmer! Det var dejligt at se, så mange nye
ansigter :o) Vi er igen klar til en brag af en julefrokost her den 6. november, hvor vi glæder
os til at se Jer igen og forhåbentlig en hel masse andre feststemte gæster. Husk derfor
allerede nu at sætte kryds i kalenderen for de næstkommende fester, som er planlagte
allerede.
Nils Petersen (t.serritzlew@mail.dk)
05.09.2010 20:59:00
20100906 Tak til bestyrelsen for Fristedet som igen har ydet tid og energi på at skabe en
forrygende fest. Smukke blomsterdekorationer med gule orkideer kunstfærdigt drysset
over hedelyng. Velsmagende kinesisk mad og som dessert en islagkage, der ville være en
prins værdig. Men lørdag aften var vi også alle prinser. God musik for alle valgt af en
dygtig DJ, som også var lydhør over for ønsker. Der er en speciel afslappet, varm
stemning på Fristedet, så man kommer gerne langvejsfra for at deltage. Søndag
eftermiddag tilbragte jeg på en anden af Hernings attraktioner, nemlig ved Fuglsang sø,
hvor jeg tog sol- og nøgenbad i søen i det flotte sensommervejr. Tak til Fristedets personer
for en pragtfuld totaloplevelse. Nils fra Rønde
palle mikkelsen (mikkelparadis@gmail.com)
05.09.2010 15:29:12
Fest d. 4/9-10 En stor tak for en mega dejlig og hyggelig fest. Igen godt gået Drenge. Er
super stolt af at kende så dygtige og kompetente fyer!!!! En flot pyntet sal,dejlig mad, god
musik og frem for alt en flok super søde deltager! Jaa altså bare HURRA. Glæder mig til vi
igen ses. varme hilsner Palle
Lars .... (nys123@live.dk)
05.09.2010 14:46:42
Så skete det endelig, jeg kom til fest i Fristedet for første gang. Hold da helt op det var en
dejlig aften, ikke nok med at der var gjort så meget ud af at det skulle være hyggeligt med
levende lys og blomster, men der var også en fantastisk dejlig og varm stemning:-) Ikke
sidste gang jeg har været med. Tak til alle jer der deltog og især tak til jer der havde gjort
et så stort arbejde med at gøre det til en rigtig hyggelig og dejlig aften. Syntes også at
DJ'en skal have ros for at spille noget lækkert dansemusik :-) De varmeste hilsner og på
gensyn Lars
Jens Ehrenreich (jens.ehrenreich@youmail.dk)
05.09.2010 13:47:18
Til alle der deltog i festen, lørdag d. 4.september, der var rigtig hyggeligt omend vi ikke var
så mange. Lækker kinamad, men hvor var spisepindene? Flotte blomsterarrangementer - i
det hele taget en go' fest. Vi forståe ikke, at der ikke kommer mange flere... Kærlige
hilsner Benjamin og Jens Viborg
Dennis Lauritsen Schou (comatron@msn.com)
21.08.2010 16:58:06
Findes der ikke nogen naturister dvs. nogen der er friske at gå en nøgentur på stranden
eller andre steder?
Andy (teapot1989@live.co.uk)
24.07.2010 20:24:20

Hi, i'm visiting Herning for the first time next weekend and wondered if there are any good
bars or clubs to go to, or events planned? Thanks Andy
Villy (villy@fristedet.dk)
21.06.2010 09:36:05
Til de som deriget os med deres selskab under kaffen og meddage. Tak for godt selskab.
Til de der ikke kom med af den ene eller ande grun, synd at i ikke kunne være med til en
så dejligt oplevelse. Der var abseludt noget til både sjæl og krop. Vi var denne gang 12
glade fyre, ærgeligt at der ikke var nogle piger med. En god sommer til alle.
Benny & Herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
21.06.2010 08:22:10
Tak til Jer, der var med ved Rørbæk Sø for en hyggelig, en dejlig social sammenkomst
med lækker mad og en skøn gåtur, Vi følte os rigtigt godt tilpas i selskabet og vores
fornemmelse var også at det gjorde andre også Fortsat god sommer Benny & Herman
Skanderborg
morten horslund (horslund@city.dk)
19.06.2010 08:58:32
hej... det er nu lidt svært har lige fortalt fam jeg er til fyre-mend har gået med det siden jeg
var 13 og er nu 43... kender ikke mange i herning og hvad ikke om hvordan det er hos
jer...
sid (sidey51@hotmail.com)
25.05.2010 05:00:17
Greetings from Republic of Maldives,Thanks for your site,I am a diving business man,I am
looking for diving and tourism related friends. My e mail sidey51@hotmail.com
Egon
21.03.2010 21:38:41
Hej Stefan! Tak for din interesse :-) Det er altid dejligt at få mails. Jeg vil sige at
alderspredningen er meget stor. Lige fra unge på din egen alder til modne på 70. De fleste
befinder sig nok i aldersgruppen fra 35 til 50 år, vil jeg tro. Men vi vil gerne opfordre flere
unge til at møde op til vore arrangementer. Alle er velkomne :o) og trods
aldersspredningen plejer vi altid at have det hyggeligt. Næste arrangement er en udvidet
DinnerClub den 24. april, hvor vi sammen tager ud at spise på restaurant og bagefter går
ud og ser lidt på Hernings natteliv. Håber at du har lyst til at tage med *S* Mange hilsner
Egon, sekretær
Stefan
21.03.2010 17:05:31
Hey Jeg har aldrig været til nogle af fristedets arrangementer, så ville lige høre hvilken
aldersgruppe der typisk kommer. Er selv 24
Benny & Herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
24.12.2009 15:28:59
Alle på Fristedet Ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for nogle dejlige timer i
årets løb Hilsen Benny & Herman Skanderborg
Egon
06.12.2009 22:35:00

Kære Jørgen Peter! Tak for dit indlæg. Det lyder til at være nogle spændende historier du
kan fortælle fra Fristedets barndom. Jeg var godt klar over, at det var den første frivillige
forening i DK for bi- og homoseksuelle, men var ikke klar over, at foreningen blev
eksponeret i landsdækkende aviser derngang. Det var jo banebrydene. Meget har ændret
sig siden dengang, heldigvis, men foreningen er stadig selvstændig og velfungerende. :-)
Næste gang vi mødes i bestyrelsen, vil vi gerne tage din forespørgsel op. Er der andre,
der læser med, så kom gerne selv med forslag til Jørgen Peter. Knus Egon, sekretær i
Fristdet
Jørgen Peter Christensen (jeypei@yahoo.dk)
05.12.2009 18:11:26
Kære venner i det jydske, derfra min første del af mit liv som nyudsprunget bøsse går. Og
hold da op. sikke et liv, blev verdenberømt i midtjylland og omegen over night, ved hjælp af
Ekstra Bladet. Historien om Fristedet mangler vist lige et par ting, det er min skyld at jeg
ikke har taget mig sammen, men det var faktisk ret utroligt det der skete dengang. Jeg har
talt med Willy, nogle gange, men jeg bor langt væk nu og har haft en travl karriere i Kbh,
nu bor jeg i Malmø, har droslet lidt ned med job osv. Så nu må det være på tide at skrive
om alle dem der var på banen dengang, jeg har en masse udklip fra E.B. en masse breve
vi fik dengang fra hele Danmark. etc.etc. Findes der et blad, el.lign. hvor jeg evt. kunnne
skrive lidt om Fristedet,s start, Herning Folkeblad var mere end villige dengang til at skrive
om os . måske de kunne være int. osse for at få lidt focus på "fristedet" inden de alle
sammen rejser til KBH. Det ville da være trist at "vi" alle var nødt til at tage væk for at leve
et godt liv som Bøsse... Ved godt at jeg selv gjorde det dengang, men det skal så siges at
det var fordi jeg ikke kunne finde arbejde i Midtjylland dengang. Og tjah så blev jeg
hængendene i Køvenhavnstrup. Nogle der har forbindelser til div. medier, som kunne være
int. i at skrive/lave uddsendels el.andet om Fristedet som snart går ind i sit 34 år som
(forhåbentlig) stadig selvstændig forening - så lad høre fra jer.. Stort Knus en gammel
"Fristeddreng" Jørgen Peter.
Benny & herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
11.11.2009 13:17:04
så gjorde fristedet det igen holdt en brag af en fest. Tak til bestyrelsen for et dejligt
arrangement benny & herman
Troels Eskildsen (troelseskildsen@live.dk)
09.11.2009 17:44:27
Tak for en super hyggelig julefrokost. Altid en fornøjelse at komme til Herning.
Nikolaj og Jørgen (Rimsmeden@fiberpost.dk)
09.11.2009 11:59:15
Tak for en rigtig, rigtig dejlig julefest. Vi havde egentlig regnet med at tage hjem, når
spisningen var forbi, MEN vi blev til over midnat. Og det skyldtes ene og alene, at
musikken var så behagelig, at vi ikke følte os generet af den. Stor ros til Benjamin for det.
Maden var dejlig, og de mennesker, vi traf på i løbet af aftenen var søde og dejlige at
snakke med. Alt i alt stor ros til bestyrelsen for de ydre rammer.
Nils, Rønde
08.11.2009 21:32:58
HEJ, tak for en dejlig julefrokosat. Det var jo et brag af en fest, Tak til bestyrelsen for det
store arbejde, den havde lagt i festen. Det var rigtig laekker mad og dejlige mennesker.
Jeg kommer bestemt en anden gang. knus til jer alle Nils

Benjamin & Co (Mantonogliv@live.dk)
03.06.2009 15:24:07
Hej alle i skønne mennesker fra Fristedet! På vegne af os fra Viborg, så vil jeg gerne takke
for en rigtig dejlig og hyggelig aften! Vi følte os velkommen, allerede da vi trådte ind af
døren, og det er vi taknemmelige for. Vi håber, at vi kan komme med næste gang at I
holder fest, for det var da en dejlig og skøn aften nede hos jer i Fristedet. PS: Jeg skulle
hilse og sige, at maden var rigtig lækker :-)
Nikolaj og Jørgen (Rimsmeden@fiberpost.dk)
02.06.2009 16:04:17
Tak for en skøn grill-aften. Tak til hele bestyrelsen for et vellykket arrangement, og en
spec. tak til Frank, der havde fremtrylledet den helt fantastiske menu. Vi blev noget
længere, end vi plejer, for vejret var jo så vidunderligt, at vi kunne sidde udenfor i fred for
rabaldermusikken og snakke med hinanden. Det er derfor vi kommer. Uden spisning - kom
vi overhovedet ikke.
Benny og Herman (benny_noerregade@hotmail.com)
26.05.2009 12:34:07
Flot indlæg omkring "ER DU BANGE", samt brug af bl.a. Boyfriend for at gøre reklame for
festen men især også for foreningen. Hvor er det en skam at vi ikke kan se "pinsesolen
danse" sammen alle Jer pragtfulde mennesker i foreningen. Og så lige til Egon Super svar
på tidligere indlæg i gæstebogen. Benny & Herman
egon (egon@fristedet.dk)
22.05.2009 13:53:13
Kære mc-coco! Nu er gæstebogen her ikke nogen sexbrevkasse, men jeg fornemmer
heller ikke, at det er særlige teknikker du i den sammenhæng efterlyser. :o) Der imod går
jeg ud fra, at du spørger ind til om du må dyrke sex til Fristedsfesterne, hvis lysten er der?
Til det kan jeg oplyse at Fristedet ikke er en sexklub, men et sted hvor folk i alle aldre er
velkomne til alm. hyggeligt og socialt samvær. For ikke at støde nogen accepteres
grænseoverskridende og uanstændige seksuelle handlinger ikke til festerne. Selvfølgelig
må du gerne kysse og danse tæt med din udkårne. Men ønsker I at dyrke sex, må I enten
gå udenfor og finde et ugenert sted uden for syns- og hørevidde eller vente indtil I kommer
hjem i private rammer. Håber at det var et tilfredsstillende svar som du kan bruge til noget!
Ellers er du velkommen til at skrive igen. Mkh. egon
s.d. (mc-coco1234@hotmail.com)
19.05.2009 20:02:59
hey hvad vis man godt vil have lidt sex som at give et blowjob hvad gør man så
Benny og Herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
14.04.2009 12:56:33
Så lige at datoerne for de kommende fester er kommet ind på hjemmesiden. og det er
bestemt en rigtigt god ide, så selv os der må lide den Tort at have weekend arbejde, kan
planlægge i god tid. der blev hos Kurt talt om billeder på hjemmesiden, her har Herman og
jeg bestemt ikke noget imod at vi bliver set.
Benny og Herman (benny_granhoejen@hotmail.com)
14.04.2009 12:52:16
Hejsa Tak for nogle super dejlige timer i Kurt sommerhus, hvor der var budt på en lækker
brunch og efterfølgende gåtur ved vandet. Da vi desværre ikke kunne være med resten af
dagen, håber vi da bestemt på at I alle havde en dejlig eftermiddag/aften i Ebeltoft.

Egon (egon@fristedet.dk)
01.04.2009 23:06:14
Kære Benny & Herman! Tak for indlægget her nedenfor. Jeg er ikke klar over, om I har fået
svar på Jeres spørgsmål omkring, hvorvidt der har været afholdt generelforsamling eller ej!
Dertil kan jeg svare at Fristedet har generelforsamling hvert efterår. Når datoen er
bestemt, så bliver den annonceret her på siden da alle er meget velkomne. Man skal dog
være medlem af Fristedet for at være stemmeberettiget. Håber at det var svar nok. På
bestyrelsens vegne Egon, sekretær
Benny & Herman (benny_noerregade@hotmail.com)
17.02.2009 10:05:24
Tak for nyhedsbrevet, som vi netop har modtaget fra jer. Ja det er jo ærgeligt, at der ikke
er mere opbakning til arrangementerne. Også at kommunen ikke er mere velvillig. Jeg tror
nu ikke at afmatningen skyldes internettet, og måske aligevel. Men når jeg nu tænker
tilbage på vores første besøg i fristedet, var der mange der fortalte at de hellere vil deltage
i Fristedets arrangementer frem for at tage til Århus. Hvor nogle af de steder folk kommer,
går det mere op i at have sex i en eller afkrog i løbet aftenen. Vi mener bestemt at der er
brug for Fristedet,, og det må vi som medlemmer bakke op om. Vedr. selve nyhedsbrevet,
så er der lige et afsnit der forvirerer mig. Det er der hvor I beksirer generalforsamling har
været afholdt, er det bare en gentagelse fra et tidligere nyhedsbrev, eller har der lige været
afholdt generalforsamling. Vedr. dinnerClub, så er det bestemt en vældig god ide, som jo
nødig skal gå i glemmebogen. Herman og jeg har tidligere skrevet at vi da gerne vil være
medarrangører af noget, enten her i Skanderborg, og jeg er bekedt med at en af vores
venner har sagt ligeså, og i stedet for onsdage, kunne de måske også ligge på fredage
eller lørdage. Benny
Benny & Herman (benny_noerregade@hotmail.com)
13.12.2008 13:25:27
Vi kan desværre ikke deltage i juleafslutningen, men det skal bestemt ikek hindre os i at
ønske alle på Fristedet´ EN GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR med håb om at vi
må få rigtige mange hyggelige og dejlige timer i det Kommende år. Kærlig Hilsen Benny &
Herman
Hans Jørgen Damborg (hansjorgendamborg@gmail.com)
04.12.2008 21:59:51
hej vil lige ønske alle fristedets medlemer og gæster en god jul og tænker tilbage på
firserne da jeg kom i fristedet til julefrokoster og fester tænker tit på hvor hyggeligt det var
vil helt sikker komme en gang ved lejlighed og se hvordan det er gået , er lidt langt væk til
at kunne deltage stoet jule krammer til alle HansJørgen .
Aksel Graversen (aksel@mail.dk)
03.12.2008 09:25:52
Hej med jer alle Fristedsfolk. Som gammel formand og flittig gæst i Fristedet er det dejligt
at se jeres nye og flotte hjemmeside. Dejligt at se at der fortsat er gang i de jydske
lesbiske og bøsser. Skulle i på noget tidspunkt få brug for lidt historie om Fristedet, har jeg
kontakt med Jørgen Peter som i sin tid stiftede foreningen og jeg vil da også kunne
bidrage med lidt. God vind fremover og GOD JUL Hilsen Aksel

Egon (egon@fristedet.dk)
10.11.2008 23:37:04
Hej med jer! Vil lige benytte lejligheden til at sige mange tak for sidst. Det var en kanon
hyggelig aften vi i aftes havde med DinnerClubben og dejligt at se, at der stadig kommer
nye til :-) Herligt. Mht. nedenstående debat, eller måske kritik, så vil jeg foreslå at Brian, Bo
m.fl. vil sende deres idéer til fester eller andre arrangementer til bestyrelsens indbakke, så
bliver de behandlet der, hvor det hører hjemme. Eller endnu bedre, ring til en af os, så vi
kan snakke om tingene. Så er det lettere at finde ud af, om der er stemning og grobund for
nye tiltag. Foreningen er jo til for os alle, trods vore forskelligheder. En af Fristedets
målsætninger er at være netværksskabende og ramme så bred en målgruppe som muligt.
Både unge som ældre med forskellige forventninger og behov - Alle ved at nye tiltag
fordrer en positiv indstilling og ordentlig dialog, parterne imellem. - Ellers bliver det bare
personlig mudderkastning, som jeg under ingen omstændigheder mener hører hjemme
her i gæstebogen. Nej i stedet vil jeg opfordre jer til at tage et medansvar og tage aktiv del
i arrangementerne. Alle er velkomne til at give en hånd med, eller på anden måde hjælpe
til, så festerne forbliver vellykkede og giver vore kære gæster lyst til at komme igen og
igen. - Håber I forstår pointen! Vi ses :o)
Nicolaj (nicolaj@fristedet.dk)
10.11.2008 15:29:09
Hejsa Takker alle der var med ude og spise and for en hyggelig og dejlig aften... Altid
dejligt at være sammen med jer alle.
Brian
08.11.2008 01:35:19
Vil nu give bo ret , syntes fristedet skulle prøve noget nyt ,de køre i det samme ,prøv at se
lidt på gaynord , de gør noget for deres medlemmer.Ved at det er meget svært at komme
igennem med noget i fristedet for de høre ikke efter .
Lars Rasmussen (lars.dinesen@live.dk)
04.11.2008 17:29:18
Nu vil jeg lige blande mig i de indlæg som bliver sendt af Bo. Jeg har meget svært ved at
forstå hvorfor der skal holdes fest uden middag. Som det er de fleste bekendt kan man
tilmelde sig middagen og betale det beløb det koster eller man kan komme efter middagen
og kun betale entre. Hvis man kommer efter middagen, er det så ikke som at deltage i
festen uden spisning? Eller har jeg misforstået noget? Jeg har svært ved at se forskellen.
Jeg er også kommet i Fristedet gennem mange år og kan ikke forstå hvad vi skal "vide
mere end andre". Bo, tal ud af posen. Hvad mener du med at vide mere end andre? Hvis
der er mange som gerne vil have en fest uden spisning, hvorfor er der så ikke flere der
ytrer deres mening om det her på siden? Jeg glæder mig til julefrokosten og deltager i det
hele, også middagen.
bo
04.11.2008 11:29:04
syntes ikke 120 er meget ,men ved at der er mange der syntes fristedet skulle prøve en
fest uden mad,folk der er kommet i fristedet i rigtig mange år og som nok ved lidt mere om
det en andre.
Benny & Herman (benny_noerregade@hotmail.com)
07.10.2008 08:27:34
Vedr. Dinner Club Her er endu et eksempel på et godt socialt fælleskab i foreningen, som
vi bestemt også gerne vil deltage i, desværre kan vi ikke næste gang. Vi kan se at der

også har været dinner Club på en søndag og med lidt andet aktivitet, og det er bestemt
også en god ide, det kan jo være langt at kører for nogle, når det holdes en hverdags
aften. Så derfor ville det måske også være en god at tænke på dem der har lidt længere,
om der måske i deres område var nogle gode spisesteder eller seværdigheder at koble
sammen med. Herman og jeg vil da gerne prale ldit af Skandeborgs gode spisesteder, og
vi vil da bestemt heller ikke være afvisende overfor at være medarrangører, hvis det skulle
komme dertil. Benny & Herman
Benny (benny@noerregade@hotmail.com)
07.10.2008 08:19:47
Kan læse at Bo skriver noget om, evt. at starte festen kl. 20, da han mener at 120 kr er for
dyrt for spisningen. Det er Herman og jeg bestemt ikke enige i, tværtimod syntes vi det er
en rimelig pris, når man også tænker på det frivillige arbejder der er lagt i det. Ja og så
betalte vi endda noget mere, da vi ikke er medlem at foreningen, men det bliver vi.
Desuden er spisningen med at skabe noget socialt fælleskab og især for dem der kommer
første gang, hvor vi jo følte os godt modtaget og hurtigt faldt ind i den fælles snak der er
ved spisningen og på kryds og tværts at bordet/bordene , det er jo også med ´til at når vi
kommer næste gang, ja så bliver det jo lettere at være med. Benny
Nicolaj (Nicolaj@fristedet.dk)
05.10.2008 10:03:05
Hejsa alle Vil også lige takke for en rigtig god fest. Der var en kanon stemning og folk
hyggede sig. Også velkommen til alle de nye ansigter som var der. Dem håber vi at se
igen, hvilket allerede lyder til at ske, som I kan læse her under. Hilsen Nicolaj
Benny & Herman (benny_noerregade@hotmail.com)
05.10.2008 08:54:32
Dette var vores første besøg i Jeres forening Fristed lørdag den 4 oktober, og det er
bestemt ikke sidste gang. Vi følte os rigtigt godt modtaget af alle, og ser allerede frem til
julefrokosten, som vi bestemt gerne vil deltage i, go hvem ved måske vi også møder op til
nogle af de andre aktiviteter, tords afstanden fra skandeborg Knus Benny & Herman
Pernille (pelle@hotmail.com)
21.08.2008 02:04:08
Hejsa. jeg vil lige råbe jer op i det vestlige jylland... nu er der endnu en kæmpe
landsdækkende kvindefest i Århus. kunne det ikke være super fedt at tage en flok afsted
og gi den gas? tjek selv hjemmesiden www.kvindefest.dk
bo
05.08.2008 16:16:18
Var det ikke en ide at i prøvede at holde en fest ,hvor der ikke var spisning ,hvor festen
begyndte kl 20 .tror at 120 kr er for dyrt i har sat for spisningen.
alfred meyer (jadm@bbsyd.dk)
22.07.2008 02:43:15
villle lige sige tak for den oplævelse det var for mig, at haved laved mad til fristedet.det er
godtnok mange år siden. den gang det forgik i døvehuset.det er nok ikke nogen der kan
huske min navn, men jeg er en mørk fyr. det er jo tid folk ikke husker navnet men fester sig
til ens udseende. ønsker jer alt godt fremover. venlig hilsen alfred meyer
Klaus
13.06.2008 07:37:42

Det er nu en helt fin hjemmeside denne gang, må jeg sige, det ser godt ud, tillykke med
den. Mvh Klaus. ses den
26.07.08 ........................................................................................... Kom med lidt musik
ønsker, til festen den 26.07.08, så skal der prøves, om der kan findes et par nummer, af
dem der ønskes. Mvh Mr.Dj.Buller.
bo
13.05.2008 12:37:25
Flot ny hjemmeside ,min i mangler at man kan se hvem der er i bestyrelsen.
Nicolaj (nicolaj@fristedet.dk)
04.05.2008 16:21:58
Hejsa til alle Ja som I sikkert allerede har set, så har vi fået ny hjemmeside som er lidt
mere frisk i udseendet. Vi håber at denne side vil blive besøg rigtig meget, og med vores
nye side så betyder det som at den vil blive opdatert ofter. Ser frem til at høre jeres mening
som vores nye hjemmeside samt hvad I synes vi skal lave i Fristedet for jer. Hilse

