
   Turen går til Slagelse

  lørdag den 6. april 2013

Udtur

Hjemtur

Sæt kryds i kalenderen og deltag i vores 
spændende udflugt på landet. Der diskes 
op med lækkerier hele dagen- både til 
ganen og hjernen.

Den Eurpæiske Landbrugsfond 
for udvikling af landdistrikterne
Danmark og 
EU investerer  
i landdistrikter

08.00 Askø: Færge mod Bandholm
08.00 Halsted: bil mod Bandholm havn
08.25 Ankomst Bandholm Havn
08.35 Afgang fra Bandholm
10.30 Ankomst til Lundesteenvej 

16.20 Afgang fra HUSET i Hejninge Stillinge 
18.20 Ankomst Bandholm havn
18.30 Afgang mod Askø Havn med færge / Afgang mod Halsted i bussen
18.55 Ankomst Askø havn
18.55 Ankomst Halsted  
      
 



Vi tager på landet
Landdistriktstopmødet på Askø-Lilleø var en bragende succes, og det skal følges 
op med et genbesøg hos Hashøj Nordvest og Hejninge/Stillinge.

Projektgruppen har derfor arrangeret en dag med spændende indslag og arrange-
menter, hvor der bliver rig lejlighed til at tale sammen. Her er højt til himlen og 
åbne vider på Vestsjælland, hvilket skulle kunne fostre nye spændende idéer.

Busturen frem og tilbage
Der er godt to timers kørsel fra Bandholm til Slagelse. Under turen kan der debat-
eres emnerne “Det gode liv på landet” og hvad det betyder at have gode relationer 
internt i de små samfund og samtidig gode relationer til andre ligesindede loka-
lsamfund. Stiller det os stærkere?

Tilmelding
Kontakt Jan Berg på telefon 2336 7375 eller e-mail jbe@landudviklingslagelse.dk 
senest 25. marts af hensyn til madbestilling og eventuel leje af bus.

Vel mødt.

Dagens program
Dagen vil byde på foredrag og lejlighed for drøftelser under åben himmel omkring 
livet i hjertelandet. Arrangørerne har selvfølgelig sørget for godt vejr til lejligheden.

10.30 Ankomst til Lundestensvej 3, hvor der tages imod af Per Madsen, evt. 
 Troels Brandt fra Hashøj Nordvest. Herefter vandres ad fodsporet til Shel-  
 terområdet, hvor der i “undervisningslokalet” serveres kaffe/brød.   
 Per/Troels holder foredrag. Til slut vandres tilbage til Lundestensvej,

12.00 Busafgang fra Lundestensvej 4 og via Falkensteen.  Indlæg om Familen  
 Lawaetz på Falskensteen af Carl Aage Lawaetz. 

12.15 Gerlev idrætshøjskole og Gerlev Legepark, hvor der arrangeres hurtig 
 rundvisning.

12.45 Afgang Gerlev og til Trelleborg, Hvor der er indlæg om vikingeborgen  
 Trelleborgs fortid og den fremtid der tegnes for formidlingen af borgens 
 historie og lokale betydning

13.30  Ankomst  huset i Stillinge, hvor der serveres svinekam stegt som vildt.

14.30 Hvad er der sket siden sidst.


