
 

 

 

Åbning af omfartsvejen lørdag d. 28. sep. Kom til 

morgenbrunch på Hashøjskolen kl.08.45. 

Endelig er ventetiden slut i rundkørslen på Skælskør Landevej ud for Brovej.  

DET SKAL FEJRES!!  

Derfor inviterer Hashøj NV i et udvidet samarbejde med Hashøjskolen, Slots Bjergby daginstitution 

og Gerlev Idrætshøjskole til markering af dagen, der er blevet døbt 

 ” med kroppen på vej i skole”. 

Alle institutionerne er enige om, at vi vil bruge dagen  til at markere, at vi på mange måder, er et 

aktivt område i bevægelse! Vi vil skabe opmærksomhed og frem for alt skal der hygges og leges 

igennem - frem til vi skal overvære Transportminister Pia Dyhr Toft klipper snoren ved Japanvej kl. 

ca. 11.30. Kun et par kilometer væk fra vores institutioner. 

Program 

08.45 Hashøj NV byder på rundstykker, kaffe og kakao 

09.20 Formand for Hashøj NV Troels Brandt byder velkommen og giver ordet videre til 

 Artur fra Gerlev I.H.  

09.30 Eventlinjen fra Gerlev Idrætshøjskole vil tage os på en sjov stafet ad den nye, endnu 

ikke åbnede omfartsvej, til rundkørslen ved Japanvej. Turen er tilrettelagt så både 

store, små, unge og ældre kan være med. 

10.15. Forventet ankomst i centrum af begivenhederne ved Japanvej. 

10.30 Eventlinjen inviterer til kæmpeleg. 



10.50 Nyd andre aktive foreningers aktiviteter. Se hvordan hestekræfterne på de islandske 

ponyer arbejder igennem. Et idrætsmekka for aktive foreninger, under Slagelse 

Idrætsråd, har sat hinanden stævne. 

11.30 Transportminister Pia Dyhr Toft og Borgmester Lis Tribler klipper i fællesskab snoren 

og omfartsvejen er hermed åbnet. 

11.45 Eventlinjen fører alle, med interesse for det, ad små stier tilbage til parkeringspladsen 

ved Hashøjskolen. (Vi undgår selvfølgelig omfartsvejen). 

12.30 Sidste oprydning på Hashøjskolen og god weekend. 

Tilmelding til lederne af Hashøjskolen eller Slots Bjergby daginstitution inden  

onsdag d. 25. september kl. 12.00. Hele familien er velkommen. 

 Husk de sorte trøjer for skolebørnene og de grønne Bevægelsesbørnehave trøjer 

for børnehavebørnene, der fortæller, at områdets institutioner har idræt, leg og 

bevægelse på programmet!  

 

 På vegne af Hashøj NV 

 Troels Brandt 

 Formand 

 

 

 

 

 

 

 

Vi deltager meget gerne i arrangementet vedr. åbning af omfartsvejen den 28. september.  

Navn: ___________________ 

Vi kommer antal: __________ 

 

 


