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Onsdag d. 24. juni 2020 Heldagstur til Langeland. 
Vi får lokalguide på bussen, som undervejs vil fortælle om mange 
af de smukke steder på Langeland. Efter frokost med øl/vand 
kører vi til Skovsgård Gods, hvor entre´ er inc. Her oplever 
man: Kunst-og maskinudstilling, herskab-og tjenestefolk, traktor-
og vognudstilling. Formiddags-og eftermiddagskaffe med hjem-
mebag. Afgang kl. 8.00-18.00 Gørlev Turistbureau, Algade 14, 
Gørlev.
Tilmelding senest 10. juni. Pris: 460 kr. medl., 495 kr.ikke medl.

Onsdag d. 12. august 2020 Halvdagstur i Skælskør-området.
Kørsel i veteranbus til busmuseet i Skælskør, hvor entré, rund-
visning og kaffe/kage i Rutebil Caféen er inc.
Der guides undervejs over lidt af egnens historie.Herregårdstu-
ren går omkring Holsteinborg- og Basnæs Gods,Borreby Herre-
borg og Magleby kirke samt en lille runde i Skælskør by.
Afgang kl. 12.30 - ca. 18.00 Gørlev Turistbureau Algade 14, 
Gørlev.
Tilmelding senest: 27. juli. Pris: 280 kr.medl. og 325 kr.ikke medl.
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  Kalundborg South offers you
a holiday with many attractions
By Martin Damm, mayor of Kalundborg
It is my privilege, with this introduction, to
present to you the 2020 Tourist Magazine.
As a tourist in the southern part of Kalund-
borg, you have access to a lot of opportuni-
ties. The coastline with its wonderful
beaches and clean water is, of course, an
attraction, as indicated, among other things,
by the many summer – houses and camping
sites in the area.

Maritime tourism unfolds itself around the
two newly renovated harbours at Mullerup
and Reersø. Mullerup and Reersø, respec-
tively, offer the two biggest restaurants in
the area, Skipperkroen (The Skippers Inn)
and Reersø Kro (Reersø Inn).

Kalundborg South, however, offers far more
than sun, water, and beaches. One of the
great attractions is Birkegårdens Haver (The
Birkegård Gardens) at Tågerup. Another, that
you shouldn’t miss is Kragerup Estate’s Go
– High. Also worth visiting are a number of
small museums and the church at Gørlev.
With its two rune stones, it represents
something quite unique among Danish
village churches. 

It is my hope that this attractive magazine
may serve you as a comprehensive guide to
an active, successful and eventful holiday in
Kalundborg South.

  Kalundborg Süd heisst Sie
herzlich willkommen zu einem
erlebnisreichen Urlaub
Von Martin Damm,  
Bürgermeister von Kalundborg
Es ist mir als Bürgermeister der Großge-
meinde Kalundborg eine ganz besondere
Freude, das Touristenmagazin 2020 präsen-
tieren zu dürfen. Den Touristen Im südli-
chen Teil unserer Gemeinde bieten wir viele 
Möglichkeiten, einen erlebnisreichen Urlaub 
zu verbringen. Die Küste mit ihren schönen 
Strände und das reine Wasser zieht natürlich 
viele Leute an, die sich in den Ferienhäusern 
und auf den Campingplätzen entspannen.
Zur See entfaltet sich der maritime Touris–
mus um den neulich renovierten Häfen in
Mullerup und auf Reersø. In Mullerup und
auf Reersø befinden sich auch die zwei größ-
ten Restaurants, der Schifferkrug (Skipper-
kroen) in Mullerup und Reersø Krug.
Die Gegend bietet aber viel mehr als Sonne,
Wasser und Strand. Grosse und kleine
Sehenswürdigkeiten findet man überall. Be-
sonders möchten wir die schönen Gärten,
Birkegårdens Haver, in Tågerup hervorhe-
ben, sowie das Gut Kragerup‘s Go – High.
Doch auch viele kleineren Museen und Se-
henswürdigkeiten verdienen einen Besuch.

Z.B. ist die Kirche zu Gørlev ganz einzigartig
unter den alten dänischen Dorfkirchen da-
durch, dass es in der Kirche zwei der interes-
santesten dänischen Runensteine gibt.
Mit dem Wunsch, dass Ihnen dieses Heft
als einen nützlichen Urlaubsbegleiter dienen
wird, wünsche ich Ihnen, daß Sie viele schöne 
und erlebnisreiche Tage bei uns verbringen
werden.

  Hermed præsenterer jeg med glæde
Turistguide Kalundborg Syd 2020. I den syd-
lige del af Kalundborg Kommune har du som
turist rigtig mange muligheder for oplevelser.
Kysterne med de flotte strande og det rene
badevand er selvfølgelig et trækplaster for
mange. Det ses også af de mange sommer-
huse og campingpladser i området. Den
maritime turisme har også gode muligheder
med de to nyrenoverede havne i Mullerup
og på Reersø. Det er også i Mullerup og
på Reersø, de to største spisesteder findes,
Skipperkroen og Reersø Kro. Og mod nord, 
på naturskønne Røsnæs,  findes to af lan-
dets største vingårde, Dyrehøj, der er den 
største, og Barfod Vin. Kalundborg  Kom-
mune byder på meget mere end sol, vand 
og strand; mange andre små og store at-
traktioner venter dig.

To af de besøgsmæssigt største attraktioner
i området er Birkegårdens Haver i Tågerup
og Kragerup Gods med go-high bane  og
Danmarks første og nordens største go 
bounceanlæg med fantastiske trampoliner 
mellem træerne. Også fodbold-golfbanen 
trækker mange gæster til. Fuglede Formid-
lingscenter med Tissøringen og oktober-
markedet for vikinger i alle størrelser er så 
sandelig også et besøg værd. Men de mange 
mindre museer og besøgssteder må ikke 
overses. F.eks. rummer kirkerne oplevelser 
med Gørlev kirke og dens to runestene som 
højdepunkt. 

Jeg håber, at De med dette flotte magasin i
hånden vil finde en omfattende guide til en
aktiv og oplevelsesrig ferie hos os.

Velkommen 
til Kalundborg Syd Fotogra
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  Danmark har haft to regenter 
under navnet Margrethe. Den før-
ste dog uden h. Og den anden ma-
jestæt gæstede Gørlev Kommune 
i 1995, da kommunen fejrede sit 
25 års jubilæum. Det er faktisk 25 
år siden i år.

Jubilæumsåret blev officielt markeret 1. 
april 1995 med morgenkaffe, reception og  
borgerfest i hallen. Lokale kræfter bidrog til 
festen, herunder Gørlevs egen Kirsten Sig-
gaard. Et jubilæumsskrift redigeret af Bjarne 
Robdrup og med for- og bagside illustreret 
af Preben Køye Nielsen.

Fire borgmestre blev foreviget i den anled-
ning. Jens Peder Petersen (1970-74), Vagn 
Weensgaard (1974-86), Kaj Haagensen 
(1990-94)  - og Jørgen Arnam-Olsen (1986-
1990,1994-2006). Det var i  jubilæumsåret, 
at kommunen fik sin borgmesterkæde, 
skænket af erhvervsliv og foreninger og 
tegnet og fremstillet af guldsmed Finn Pe-
dersen. Kæden blev lavet i sølv og kostede  
60.000 kroner. Den blev båret første gang 
ved ved dronningebesøget og siden ved 
vigtige begivenheder og ved vielser. I dag 
findes kæden på Kalundborg Museum. Men 
den fejring af Gørlev Kommunes 25 års ju-
bilæum, de fleste nok husker bedst, var da 
Dronning Margrethe II besøgte  kommunen  
4. september. I Dronning Margrete den 
I´s fodspor. Mere om det til sidst i denne  
artikel. Først skal vi langt tilbage i historien, 

her fortalt af tidligere borgmester Jørgen 
Arnam-Olsen: Forfatteren Thorkild Grav-
lund (1879 – 1939), skriver i bogen ”Reer-
søland” om dronning Margrete d. 1. stran-
ding og redning fra et skibsforlis i Storebælt 
ud for Reersø.
 
Citat, frit efter Thorkild  
Gravlund om begivenheden  
for ca. 650 år siden:
Margrete (1353-1412) driver i land på en 
skibsplanke og kommer til en gård, der ejes 
af Hans Hansen. (gården kaldes i dag ”Dron-
ningegården” og planken bruges som bord-
plade). Bonden tog godt i mod den strand-
lidte kvinde, som ingen vidste hvem var. Hun 
sad til bords med gårdens folk og fik øllebrød 
og ristet sild. Hun boede der i 3 dage, så skulle 
bonden til Kalundborg med et læs brænde og 
hun bad om at måtte køre med. Da de nåede 
ud over ”Gnibeledet” og åengene til Ornum 
ved Halleby å, skulle hestene have hvile. Bon-
den blundede lidt. Hun spurgte om engen var 
hans og han svarede nej, men ingen vidste de 
holdt hvil her. Kvinden skridtede engen ud, 
så hun vidste hvor stor den var. Da de kom 
til vogns igen og kørte mod Kalundborg, bad 
hun ham om at køre op på slottet med bræn-
det. Det var han ikke meget for, da han var 
bange for at blive holdt for nar. Kvinden blev 
ved sit og han gav efter. Da de kom til slottets 
port, stod vagten frem og hilste dronningen. 
Kan du se vi blev til nar, sagde bonden. Hun 
bad ham køre til hoveddøren og en tjener tog 
heste og vogn. Hans Hansen trådte indenfor 

og blev sat til bords med dronningen, så nu 
vidste han hvem hun var. Det var ikke let for 
bonden at sidde ved dronningen bord, men 
hun bad ham tage med fingrene som der-
hjemme. Da de havde fået mad, ville Hans af 
sted, men Margrete ville, at han skulle være 
hendes gæst i 3 dage, som hun havde været 
hans. Sådan blev det. Margrete fik hele vejen 
sin vilje. 
 
Og med hendes vilje blev det at Reersø 
blev fritaget tiende (skat) til konge, kirke og 
præst, ligesom Reersø fik den jord, dronnin-
gen havde skridtet ud på Ornum, som gave 
fordi Reersøerne tog gæstfrit mod dronning 
Margrete, da hun kom til dem som en fattig 
kvinde. Citat slut.

Dokumenter for denne skattefrihed, findes 
den dag i dag på Reersø, solidt låst inde og 
beskyttet i et brandsikret skab.
 
I Gørlev kommunes 25-års jubilæumsår, fik 
vi så idéen til invitere dronning Margrethe 
d. 2. til et besøg i Gørlev og på Reersø, hvor 
hun skulle ”gå i Margrete d. 1. fodspor”. 
Dronningen takkede ja. Datoen blev sat til 
den 4. september 1995 i forbindelse med 
et besøg i Kalundborg. Grundige forbere-
delser gik i gang med mange møder med 
ceremonimester, amtmand, politimester m. 
fl. Dagen oprandt. Dronningen og hendes 
hofdame (prinsen havde dårlig ryg og var 
ikke med), ankom i ”Krone 2,” til Gørlev 
Rådhus, hvor en stor skare mennesker i alle 

Om to gange Margrethe på Reersø
- 25 år efter dronningen fejrede Gørlev

aldre med masser af dannebrogsflag, havde 
samlet sig på pladsen til modtagelsen.

Jeg havde den glæde, som borgmester og 
sammen med min kone, at modtage dron-
ningen og motivere et nifoldigt leve. Anna 
Jørgensen overrakte en buket og dronnin-
gen havde lejlighed til at hilse på kommu-
nalbestyrelse, gæster og ældre medborgere.
I rådssalen, der var nyrestaureret med farver 
af kunstneren Karl Åge Riget, holdt jeg en 
tale, hvor jeg blandt andet fortalte Grav-
lunds historie om Margrete d. 1. og over-
rakte dronningen et maleri, udført af den 
lokale kunstner Preben Køie Nielsen. Der 
blev serveret vin og kanapeer. Dronningen 
afslørede en skulptur uden for på pladsen, 
udført af kunstneren Rolf Martens.
 
Herefter var der besøg i Gørlev kirke, hvor 
en meget interesseret dronning besigtigede 
de berømte runesten, der er efter Jellinge-
stenene, er de mest interessante i Danmark.
 
Turen gik herefter til Reersø i ”Krone 2”, 
hvor jeg havde lejlighed til køre med sam-
men med dronningen og hvor vi fik en god 
samtale om kommunen og egnen.
 
På Reersø begyndte besøget i ”Dronninge-
gården” med besigtigelse af de gamle do-
kumenter og bordpladen fra dr. Margrete 
den førstes tid.
Der blev tid til et besøg i kirken inden by-
vandringen med Jon Mortensen som guide.

Reersø var pyntet op og vejret viste sig 
fra sin pæneste side. Vandreturen gik forbi 
kroen, Margretestenen (mindesten for Dr. 
Margrete d. 1) forbi museet (Andræjses hus) 
og til Mortens gård, hvor der var folkedans 
og haleløse katte.
Turen gik herefter til den moderne fiske-
produktionsvirksomhed, Musholm Lax ved 
Reersø havn, hvor der var smagsprøver på 
deres lækre produkter.
 
Besøget sluttede ved Reersø Ornum, ved 
den sten som dr, Margrete d. 1. efter si-
gende sad på, mens bonden holdt hvil på 
vej til Kalundborg. Jeg takkede for besøget 
og overrakte bøger og skrifter om Gørlev 
kommune og egnen.
 
Den begivenhedsrige dag sluttede om afte-
nen med besøg på Kongeskibet Dannebrog i 
Kalundborg havn. Her blev vi beværtet med 
stående taffel og dronningen nåede at tale 
med alle gæster, inden en begivenhedsrig 
dag sluttede og kongeskibet afsejlede under 
et stort festfyrværkeri.
 
Efterskrift:
Prins Henrik besøgte siden Reersø og Mus-
holm A/S. Dronning Margrethe har også 
siden været på Reersø i forbindelse med et 
Storebededags forlænget weekendophold 
på øen Musholm.                                                                                                      
 



  Birkegårdens Haver er hele 
din families fælles udflugtsmål. 
Her er seks legepladser, dyreom-
råde, minigolf, picnicområder, 
fem flotte haver, stor hyggelig 
café og gavebutik.
 
For Børn og familier har vi masser af plads og 
sunde aktiviteter. Her er dyreområde med 
æsler, dådyret Jane, forskellig slags geder, 
får, kaniner, marsvin, høns der går løst, duer, 
skildpadder, mini- og maxigrise.
 
Her er også seks legepladser; Tarzanbanen 
(dækforhindringsbane), Naturlegepladsen, 
Børnegården, Gårdlegepladsen, Tumlegår-
den (indendørs), pedal-gokartbanen. Vi har 
11 super sjove Børnedage i juli, hvor der 
blandt andet er skattejagt og ATVkørsel, 
og på hverdage og i sommerferien fodrer 
vores gartner Ulla fisk sammen med bør-
nene kl. 11.50. Når I ankommer, får alle børn 
udleveret en stifinderopgave, som I kan 
løse i fællesskab, mens I går rundt i haverne. 
Børnene kan ride på æsler i weekenderne, 
sommerferien, helligdage, Halloween og jul. 
Til Halloween og jul har vi også masser af 
oplevelser for børnefamilier, fortæller Merry 

og Anett, mor og datter på Birkegården. For 
hele familien er her en minigolfbane, flere 
picnicområder (to er med grill), hvor I kan 
nyde jeres medbragte mad, eller I kan købe 
frokosten i vores hyggelige café. Vi har også 
en stor gavebutik, der er et besøg værd.
 
De fem skønne haver byder på hver deres 
specielle oplevelse året rundt. Her er Dan-
marks største japanske have, den overdådige 
dansk/engelske have, den prægtige prærie-
have, klosterhaven med krydder- og læge-
urter og den enestående Permahaven/per-
makulturhave, som er en selvforsyningshave, 
hvor vi bruger frugt og grønt i vores café.
 
Birkegårdens Haver er for haveelskere og 
børnefamilier – her er masser af plads og 
plads til alle!
 
Adresse: 
Tågerupvej 4, Tågerup, 4291 Ruds Vedby
Åbningstider: 1/5 til 15/9 fra kl. 10-18 samt 
til Halloween og jul
Tlf.: 58 26 00 42
Email: bh@brikegaarden.dk
Web: www.birkegaarden.dk

   Gardens for everybody
Birkegården’s Gardens with its five different 
types of gardens, its playgrounds and the pet
and farm animals is an experience for adults 
and children alike..

   Gärten für alle
Birkegårdens haver (Birkegårdens Gärten) 
ist ein Erlebnis für alle, groß und klein, mit
den fünf verschiedenen Gartenanlagen, 
Spielplätzen und mit einer Vielzahl von 
Haustieren.

  Urhøj Camping ved Bjerge 
Sydstrand omtrent midt mellem 
Asnæs og Reersø er en enestå-
ende naturperle, som år efter år 
trækker tusinder af faste gæster 
til – og hvert år siger goddag til 
nye.
 
Campingpladsens populære værtspar, Lone 
og Alex Feilskov, begyndte selv om campis-
ter på Urhøj, der slanger sig så smukt foran 
de blå bølger ud til Jammerland Bugt, før de 
fik det fulde ansvar som denne populære 
pladś  tredje ejere.Ferie er der ikke meget 
af, men til gengæld maser af samvær og et 
enormt kendskab til mange af pladsens gæs-
ter, der ikke svigter. De kommer igen og igen. 

Urhøj Camping er en af regionens større 
pladser. Og med en lang historie tilbage 
fra 1958. - Vi ejer en campingplads skabt 
i den tid, hvor friluftslivet byggede på fire-

mandstelte, hygge og nærvær, smuk natur, 
strand; alt det, vi forbinder med den af-
stressende og enkle ferietid. Sådan 
skal det blive ved med at være, 
selvom firemandsteltene i dag 
er blevet langt større og mere 
komfortable - eller erstattet 
af campingvogne. Og hel-
digvis er det traditionelle 
camping-liv på vej tilbage. 
Vi tror, at branchen ge-
nerelt vil opleve gode år, 
siger Lone Feilskov, som 
sammen med sin mand, 
Alex, har styret og ejet 
Urhøj Camping siden 2000. 
Den første egentlige sæson 
i deres regi var året efte. Og 
selvom der er bygget en del fa-
ciliteter til, er udgangspunktet det 
samme: Den smukke natur, de grønne 
rammer, nærheden og det enkle ferieliv.

Urhøj Strand Camping
Vi tilbyder billig campingferie i Danmark med:

• Fiskeri
• Strand
• Minigolf
• Legeplads
• Wi-Fi

• Bålplads
• Kiosk
• Café
• TV-stue
• Rolige omgivelser

Sæsonen begynder fredag 3. april. Ring til os på tlf. 59 59 72 00 
eller send os en e-mail på feilskov@urhoej-camping.dk. Vi ser frem 
til at være vært for jeres næste campingferie!  

Adresse: Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
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Lone og Alex Feilskov

Birkegårdens smukke haver 
– haveoase og familiepark

Urhøj ved Bjerge Strand –
Kendt og populær campingplads



Ser du DR og andre kanaler via antenne, kan du 
risikere at miste dit TV-signal pr. 1. april 2020!

Ring og hør om det er dig?

Sort
skærm?

HØNG ANTENNESERVICE
Ole Hansen . 4270 Høng . hongantenneservice@gmail.com . 40 20 33 42

• Alt i paraboler, antenner og tilbehør
• Salg, service og montering
• Aut. forhandler af

CanalDigital, Viasat og Boxer

El-installationer
Køleanlæg

Solcelleanlæg
Varmepumper og jordvarme

58 85 61 80 • Helsingevej 48 • 4281 Gørlev
www.jkelogkoel.dk • ka@jkek.dk 

Dejlig hjemmelavet mad
kaffe, the, kakao    lagkage & skærekager

se menukort samt mer
Følg os på facebook – cafe liv og læs mere på www.detprivatebotilbud.dk

e om os på www.cafe-liv.dk

DAGENS RET 

GOURMET AFTEN

MAD UD AF HUSET

Alm. portion 75 kr. Lille portion 65 kr.
Håndværker 90 kr.

Bestilling fr

- leverer også gerne til din fest

edagen før er nødvendig

hver tirsdag og torsdag aften 
2 retter kr. 199,- 3 retter 249,-

sandwich     tærter    lasagne    smørrebrød
Varme- & kolde retter - samt meget meget mere …

Nyd den i vor hyggelige og anderledes café, eller tag med hjem.

Åbningstider:
Tirsdag – fredag: kl. 10.00 - 20.00.
Lørdag kl. 09.30 – 13.00. 
Køkkenet lukker 30 minutter før.

Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051

Konsultation man - fredag fra 8 - 17
email: klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Lise Gregersen Henrik Hagbard Petersen

Åbningstid man - fredag fra 8-17
email: klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Vagttelefon 58 85 54 99

Arne Damgaard
Lise Gregersen
Ove Brinkmann

Henrik Hagbard Petersen
DØGNVAGT
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Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
CVR nr. 16 29 80 34
Telefon 58 85 54 99 
klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

Gørlev
Dyreklinik

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

Gørlev
Dyreklinik
Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
CVR nr. 16 29 80 34
Telefon 58 85 54 99 
klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev
Telefon 58 85 54 99 
www.goerlevdyreklinik.com
klinik@goerlevdyreklinik.com
CVR nr. 16 29 80 34

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

www.goerlevdyreklinik.com

Behandling  
af både store  

og små dyrÅbent hus hver måned
Aftal tid på 58852005

ledige pladser
fra 21/22

Smadr dit 
perspektiv!
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Galleri O.H.B 
Smedelodden 6 Reersø 
Telf.Nr. 58 86 70 80 
 
 
 
 

 Rav og Drivtømmerkunst. Kun  åben efter aftale. Ring 60806057 eller 
se www.ravkunstner.dk/ravkunstner facebook 
  
  

 
 
 

 

 

 
 
 

Pippis Kælder

Butik med brugskunst – speciale skind og legetøj og masser af forskellige gode varer i kælderen :-) Strandvejen 
58 - Fredag mellem 10-17

Pippi´s - Kælder - www.pippis-kaelder.dk

 

 
 
 
 
 
 
Havmaagen.dk 
Strandvejen 23, Reersø 
tlf. 30544278 
info@havmaagen.dk 
Er porten lukket, så ring på døren. 
 
 
 

 

Reersø Galleriet 
Strandvejen 50, Reersø 
4281 Gørlev 
 
Udstillingsperiode: påske - efterårsferien åbent weekender : 14-16  
                                 eller aftale med Helle Kjærulff 
 
Gallerist og maler: Helle Kjærulff 
Telefon:58859404/23237169 
Mail: reersoegalleriet@gmail.com 
Website : www.reersoe-galleriet.dk 
 

 
 

Reersø Galleriet
Strandvejen 50, Reersø
4281 Gørlev

Havmågen

Pippis  
Kælder

Reersø
Havne-
museum

Pottemageren på Reersø

Rav og Drivtømmerkunst

Galleri O.H.B

Udstillingsperiode: påske - efterårsferien åbent weekender : 
14-16 eller aftale Gallerist og maler: Helle Kjærulff
Telefon:58859404/23237169 Mail: reersoegalleriet@gmail.com 
Website : www.reersoe-galleriet.dk

Reersø havn
4281 Gørlev
Gratis entre.
Åbent 9-17 
i sommerhalvåret
Tlf. 61991207
Følg os på Facebook:
Reersømuseum

Butik med brugskunst 
– speciale skind og 
legetøj og masser af 
forskellige gode varer i 
kælderen.
Strandvejen 58 
Fredag mellem 10-17
www.pippis-kaelder.dk

Havmaagen.dk
Strandvejen 23, Reersø
tlf. 30544278
info@havmaagen.dk
Er porten lukket,  
så ring på døren.

Kun  åben efter aftale. Ring 60806057 
eller se www.ravkunstner.dk/ravkunstner facebook

Galleri O.H.B
Smedelodden 6 Reersø
Telf.Nr. 58 86 70 80

Hanne Christensen, Strandvejen 76, Reersø, 4281 Gørlev
Mobil +45 31101507  Mail: reersoekeramik@yahoo.dk
www.facebook.com/pottemageren
www.danskepottemagere.dk

Reersø Amerikanerbilmuseeum 2020
Sæson 1/5- 30/8 Weekender og helligdage

Åbningstid 13:30-17:00
Skolernes sommer og efterårsferie  

alle dage undtagen fredag.

Strandvejen 40 Reersø.

58859707/40119713

  Torvedagene i Gørlev begynd-
te i 1980. En omtale i Gørlev Avis 
fortæller, at ”nogle af byens 
handlende har aftalt, at der fra 
lørdag d. 28. juni og de følgende 
lørdage i juli måned vil blive af-
holdt torvedage i Gørlev”. I år er
første torvedag lørdag 20. juni. 
Den ottende og sidste er lørdag 
8. august.

Fortovet fra hjørnet af Østerled til Algade 
16, hvor købmændene Sørensen og Rasmus-
sen drev købmandsforretning, blev brugt til 
markedsplads. I 1982 valgte købmændene 
Sørensen og Rasmussen at stoppe med at 
drive forretning, og Gørlev Kommune købte
den nu tomme ejendom til nedrivning. Dette
skete for dels at ændre et gadeforløb af ga-
den Tværstenen, men også for at gøre det 
muligt at påbegynde planerne om et længe 
ønsket bytorv i Gørlevs midte.

Gørlev Kommune køber i 1987 ejendom-
men Algade 14, der ved den endelige etab-

lering af bytorvet kom til at indgå som en 
del af dette.

Gørlev Bytorv er indviet 24. juni 1989, og det
er første år, hvor der afholdes torvelørdag 
på Gørlev Bytorv. En lang række af byens 
butikker og foreninger har siden haft boder
på torvet.

I foråret 1993 påbegyndes opførelsen af  
ejendommen, der omkranser bytorvet, og 
dermed fik Gørlev Bytorv det udseende, 
som vi kender.

Gørlev Turistinformation flytter i foråret 
1993 ind i det tomme butikslokale i ejendom-
menAlgade 14, som siden 1989 varblevet 
brugt til udstillinger, og som base for afvik-
lingen af sommerens torvedage. Forskellige 
foreninger har igennem årene deltaget ved 
afviklingen af torvedagene. Men i de seneste 
mange år, har det været et samarbejde imel-
lem Gørlev Handels- og Erhvervsforening, 
Gørlev Turistforening, Gørlev Idrætsforening 
Venner og Musik Caféen.

Torvedagene på  Bytorvet  
fejrer 40 års jubilæum i år
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Fokus er rettet mod 
kvalitet, pris og overholdelse af aftaler

Vi laver:

Diamantboring og betonskæring
Slibning af betongulve
Reparation og slibning af terrazzogulve

Herudover udlejer vi:

Flishugger på diesel
Motorbør
Minilæsser med hhv. skovle og pallegafler
Betonblander

B.S. Diamant-Teknik ApS
Direktør Brian Sjeerm • +45 24 82 54 20 • bsdiamantteknik@mail.dk
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  Da Christen Clemmensen 
etablerede GSC Anlæg A/S på 
Rørvej 11 i Vinde Helsinge for 16 
år siden, var han i bogstaveligste 
forstand på hjemmebane. Virk-
somheden blev etableret på den 
grund, som familien har haft si-
den 1930 og dette danner stadig 
domicil for GSC Anlæg A/S, hvor 
bygningskomplekset har udvik-
let sig i takt med virksomheden.

Og virksomheden, der tæller omkring 20 
medarbejdere inklusive tre lærlinge, har travlt 
i en palet af uendeligt mange forskellige, vari-
erede opgaver. Christen lægger ikke skjul på, 
at netop variationen af virksomhedens faglige 
kundskaber - der også afspejles i den enorme 
maskinpark! - er en del af baggrunden for 
virksomhedens succes gennem en årrække. 
Opgaver, der relaterer sig til sommerhuse, 
helårshuse, industri og erhverv, samt offent-

lige bygninger og vejanlæg; pasning og beskæ-
ring af buske, træer, plæner og private fælles 
veje. Slamsugning og andre kloakarbejder. 
Med andre ord, små og store vedligehol-
delses- og anlægsopgaver mellem hinanden. 
GSC Anlæg A/S er også byggevirksomhed, 
der både kan rive ned og bygge nyt, både når 
det gælder sommer- og helårshuse. - Vi har 
et rigtig godt samarbejde med lokale murere, 
elektrikere, VVS og tømrere. Vi samarbejder 
også rigtig godt med Kalundborg Kommune 
og med andre virksomheder på Sjælland, 
hvor vi opererer. 

GSC Anlæg A/S er i fuld gang med etablering
af beplantede filteranlæg, anlagt med beluft-
ning, som efter vores overbevisning er den 
bedste spildevandsløsning på markedet. En 
hollandsk ”opfindelse,” der handler om bæ-
redygtig spildevandsrensning på den enkelte
grund. I Holland er de vant til den høje 
grundvandsstand, som vi i stigende grad også

oplever herhjemme. - Beplantede filteranlæg 
har vi kendt til længe, men beluftningen inde-
bærer, at spildevandsanlægget fylder meget 
mindre, ofte blot nogle få kvadratmeter af 
havearealet, end de traditionelle anlæg, hvil-
ket især kommer sommerhuse og mindre 
grunde til gode, hvor vilkårene er til stede, 
siger Christen. Vi har gennem de sidste år 
etableret over 25 anlæg af denne type, som 
vi kun har haft gode erfaringer med. - Det 
er en teknologisk udvikling i gang indenfor 
spildevandsrensning, som jeg tror vi kommer 
til at se meget mere til, siger Christen Clem-
mensen. - Vi skal jo huske at passe på vores 
grundvand, som vi kun kan hente et sted og 
er dybt afhængige af det. - Faktisk er vi et af 
de lande i verden med det reneste vand, men 
jo kun hvis vi passer på det. Vi er altid klar til 
at komme forbi og komme med en løsning 
og et tilbud på netop Jeres opgave.



APRIL
04 H. C. Andersens aften på Kragerup Gods, vi fortolker H C 

Andersens 70 års fødselsdagsmiddag fra 17.30 – 23.59 

12 Påskefrokost på Kragerup Gods.  
Traditionsrig dag i Påskens ånd fra 12.00 – 17.00

23 Den gl. biograf i Gørlev (Filmklubben) viser filmen:  
Sommeren 93, kl. 19.30

24 Musikcafeen afholder et arrangement med ”Anne Dorthe 
Michelsen” i den  ”Gl. Biograf” i Gørlev fra kl. 20.00

MAJ
01 Birkegårdens Haver åbner sæsonen fra kl. 10.00 – 18.00
02 Morten Korch dag på Reersø fra kl. 10.00 – 17.00
03 Morten Korch dag på Reersø fra kl. 10.00 – 17.00

03 Høng Sportsfiskerforenings Hornfiskekonkurrence.  
Billetsalg se hjemmeside www.hsf1952.dk

10 Mors Dag på Kragerup Gods. En hyggelig dag med mor  
fra kl. 12.00 – 15.00

10 Birkegårdens Haver. Mors Dag – gratis kaffe til mødre  
fra kl. 10.00 – 18.00 

21 Birkegårdens Haver. Børnedag med skattejagt samt ATV  
fra kl. 10.00 – 18.00

22 Birkegårdens Haver. Børnedag med skattejagt samt ATV  
fra kl. 10.00  18.00

24 Birkegårdens Haver. Hundedag 12

29 Musikcafeen afholder et arrangement med ”Johnny & the 
Heartbeats” i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

30

Butikkerne i Gørlev åbner kl. 06.00 med morgentilbud.  
Super Brugsen har gratis morgenbord fra kl. 06.00 – 08.00.
Kl. 09.00 afholder Super Brugsen cykelløb Tissø Rundt i 
samarbejde med Event4cykling Gørlev.
Rema 1000 serverer gratis 1.000 pølser i tidsrummet  
kl. 11.00 – 13.00. Der kan købes fadøl og Slushice i perioden.

JUNI
01 Gørlev Sportsfiskerforenings åbne hornfiskekonkurrence. 

Billetsalg se hjemmeside www.goerlev-sportsfiskerforening.dk 

05 Fars Dag. På Kragerup Gods. En hyggelig dag med bøf og 
bajer til verdens bedste far fra kl. 17.00 – 19.00

05 Birkegårdens Haver. Fars dag og hundedag. En gratis øl til 
far fra kl. 10.00  - 18.00

07 Birkegårdens Haver. Seniordans – og opvisning og dans selv 
med fra kl. 14.00         

16 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
18 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

20 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00  
Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev

21 Snapsetur på Reersø. Kontakt Christian på tlf. 2331 6022
21 Løve Mølle, Mølledag fra kl. 10.00 – 16.00
23 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

23
Gørlev Turistforenings heldagstur til Langeland  
(se beskrivelse på side 2). Start kl. 08.00 ved Turistbureauet, 
hjemkomst ca. ca. kl. 18.00

23 Birkegårdens Haver. Skt Hans med buffet, underholdning 
og havevandring fra kl. 16.30 – 21.30 

24 Tur med turistforeningen 
25 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

27 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00  
Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev

28 Birkegårdens Haver. 24 års fødselsdag.  
Kageborg fra kl. 15.00      

30 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

Arrangementer 2020 – Se oversigt over attraktionernes beliggenhed på næste side.
AUGUST
01 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00.  

Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev
04 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
06 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
08 Torvedag

09 Birkegårdens Haver. Hundedag – tag din hund med  
i haverne fra kl. 10.00 – 18.00

10 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00.  
Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev

11 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

12
Gørlev Turistforenings ½ dags tur til Busmuseet i Skælskør 
samt herregårsdbesøg start kl. 12.30 ved Turistbureauet  
(se beskrivelse på side 2)

13 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
16 Herregårdens dag på Kragerup Gods fra kl. 11.00 – 16.00
18 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
20 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

22 Birkegårdens Haver. Western weekend med Bibi og Snif  
fra kl. 11.00 - 17.00

25 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
27 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
25 2Åbent hus Gørlev flyveplads kl. 10.00 - 16.00 
27 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

28 Musikcafeen afholder arrangement med ”Nice Little Pin-
guins”  i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

SEPTEMBER
05 Birkegårdens Haver. Børne-dyredag.  

Tag dit kæledyr med i haverne fra 11.00 – 17.00

06 Birkegårdens Haver. Børne-dyredag.  
Tag dit kæledyr med i haverne fra 11.00 – 17.00

11 Føl og plageskue samt kræmmermarked, den gl. sports-
plads, 4281 Gørlev fra kl. 14.00 – 19.00

12 Føl og plageskue samt kræmmermarked, den gl. sports-
plads, 4281 Gørlev fra kl. 14.00 – 19.00

12 Birkegårdens Haver. Hundedag-tag din hund med i haverne 
fra kl. 10.00 – 18.00

13 Birkegårdens Haver. Sæsonafslutning med havevandring, 
frokostbuffet og banko fra kl. 11.00

13 Føl og plageskue samt kræmmermarked, den gl. sports-
plads, 4281 Gørlev fra kl. 10.00 – 16.00

20 Åbent landbrug på Kragerup Gods fra kl. 10.00 – 16.00

25 Musikcafeen afholder arrangement med ”Downtown Dynt”,  
i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

Ret til ændringer forbeholdes

JULI
01 Birkegårdens Haver. Børnedage med masser af sjov, hygge 

og aktiviteter fra kl. 10.00 – 18.00
02 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

02 Birkegårdens Haver. Børnedag med masser af sjov og aktivi-
tet fra kl. 10.00 - 18.00

03 Heste og Kræmmermarked, den gl. sportsplads i Gørlev fra 
kl. 14.00 – 19.00, 4281 Gørlev

04 Heste og Kræmmermarked, den gl. sportsplads i Gørlev fra 
kl. 14.00 – 19.00, 4281 Gørlev

04 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00,  
Live musik Bytorvet 4281 Gørlev

04 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

05 Heste og Kræmmermarked, den gl. sportsplads i Gørlev fra 
kl. 10.00 - 17.00, 4281 Gørlev

07 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 

07 Birkegårdens Haver. Børnedag med masser af sjov, hygge og 
aktivitet fra kl. 10.00 – 18.00

09 Birkegårdens Haver. Børnedag med masser af sjov, hygge og 
aktivitet fra kl. 10.00 – 18.00 

09 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

11 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00,  
Live musik Bytorvet 4281 Gørlev

11 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

12 Birkegårdens Haver. Hundedag – tag din hund med 
i haverne fra kl. 10.00 – 18.00

14 Snapsetur på Reersø. Kontakt Christian på tlf. 2331 6022
14 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

16 Birkegårdens Haver. Børnedag med masser af sjov og  
aktivitet fra kl. 10.00 – 18.00

16 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

18 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00.  
Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev 

18 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
21 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

22 Birkegårdens Haver. Børnedag med masser af sjov og  
aktivitet fra kl. 10.00 – 18.00

23 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 

23 Birkegårdens Haver.  Børnedag med masser af sjov og  
aktivitet fra kl. 10.00 – 18.00

25 Torvedag fra kl. 10.00 – 13.00.  
Live musik, Bytorvet 4281 Gørlev

25 Jazz på terrassen på Kragerup Gods.  
Jazz fra Schweiz fra kl. 13.00 -15.00

25 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
28 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
29 Snapsetur på Reersø. Kontakt Christian på tlf. 2331 6022

29 Birkegårdens Haver. Børnekunstner dag med mange  
kreative aktiviteter fra kl. 10.00 – 18.00

30 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

OKTOBER
03 Oktoberfest på Kragerup Gods. Tyrolermusik og øl til den 

store gudmedalje fra. Kl. 18.00 – 01.00
10-18 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
13 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 
15 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

17 Birkegårdens Haver.  
Monster burgeraften fra kl. 18.00 – 19.00

23 Musikcafeen afholder arrangement med ”Henrik Strube 
(solo)”, i den Gl Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

NOVEMBER
07 Julemarked på Kragerup Gods. Kom i julestemning på  

Kragerup Gods fra kl. 10.00 – 16.00

09 Julemarked på Kragerup Gods. Kom i julestemning på  
Kragerup Gods fra kl. 10.00 – 16.00

13 Musikcafeen af holder arrangement med ”Peter Ingemann 
& Stig Møller”, i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

21 Dyrehøj Vingaard.  Julemarked
22 Dyrehøj Vingaard.  Julemarked

27 Roelygteoptog. Yens juletræ tændes på  
Gørlev Bytorv, 4281 Gørlev kl. 17.00

27 Julefrokost på Kragerup Gods. Få dejlig julemad og historisk 
julestemning fra kl. 15.00 – 00.00

27 Musikcafeen afholder arrangement med ”Alberte Winding 
Duo” i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 20.00

27 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul og Julemarked  
fra kl. 14.00 – 19.00

28 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul og Julemarked  
fra kl. 14.00 – 19.00

28 Julefrokost på Kragerup Gods. Få dejlig julemad og historisk 
julestemning fra kl. 15.00 – 00.00

28 Løve Mølle julemarked fra kl. 10.00 – 16.00

29 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul og Julemarked  
fra kl. 14.00 – 19.00

29 Løve Mølle julemarked fra kl. 10.00 – 16.00
DECEMBER
13 Musikcafeen afholder julecafe med ”Lørdag Formiddag”  

i den Gl. Biograf i Gørlev fra kl. 14.00

20 Gørlev Handels og Erhversforening, Riś a la mande  
på Gørlev Bytorv kl. 14.00, 4281 Gørlev

20 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul og Julemarked  
fra kl. 14.00 – 19.00)

29 Gørlev Handels og Erhversforening.  
Juletræsfest i Enigheden, Slagelsevej 17, 4281 Gørlev

Algade 23 • Gørlev • Tlf. 58 85 51 11

THRANES LEGETØJ
Kordilgade 32 • Kalundborg • Tlf. 29 25 10 63

Besøg en gammeldags  
legetøjsforretning …
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 Birkegårdens Haver
   Kragerup Gods, Konferencecenter, 

restaurant samt ”Go high”
  Løve Mølle
  Mullerup Havn samt Skipperkroen
  Café Liv
 Kattrup Gods 

  Gørlev Kirke med de gamle runesten
  Fugledegaard
  Reersø Kro 
  Reersø Amerikanerbil museum
 Vandringer på Kløveshøj og Ørnebjerg
 Barfod Vin
 Hesteskue/føl- og plagskue

 Veterantogbane Gørlev-Høng
 Dyrehøj vingaard
 Buerup kirke
 Reersø Havn
 Bjerge Sydstrand Camping
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PRAKTISK INFORMATION
PRAKTISCHE INFORMATION

USEFUL INFORMATION 
Alarm 112 • Notruf 112 • Emergency number 112

Polizei • Feuerwehr • Rettungswagen 

Police • Fire department • Ambulance

Apotek, Apotheke, Pharmacy
Gørlev Apotek, Algade 29, tel. 5885 5046
M-F 09:00-17:30
Samst./sat. 09:00-13:00

Lægevagt, Notarzt, Doctor on Call
tel. 7015 0700 – Dagligt, täglich, daily 16:00-08:00

Skadestue, Notaufnahme, Emergency Dep.
Tel. 7015 0708
Bemærk: Henvendelse kun efter forudgående telefonisk aftale
Bitte bemerken: Behandlung nur nach vorausgehende  
telefonische Verabredung
Please observe: Admittance only after prior  
telephone appointment

Læge, Arzt, Doctor
Lægehuset, Tværstenen 2, tel. 8880 7770, M-F 08:00-12:00

Dyrlæge, Tierarzt, Veterinarian
Gørlev Dyreklinik, Ulstrupvej 21, tel. 5885 5499
M-F 08:00-17:00, www.goerlevdyreklinik.dk

Pengeautomat, Geldautomat, ATM
Algade 24 A (Sparekassen Sjælland-Fyn) DKK
Algade 33 (Nordea) DKK

Gørlev og omegn. Gørlev und Umgebung.  
Gørlev and surroundings
•  Fisketegn, Angelschein, Angler Fishing License 

Købes – Wird gekauft – Is bought online: 
www.fisketegn.dk 
Lystfiskeri kræver gyldigt fisketegn 
Angeln ohne Angelschein ist unerlaubt 
Angling without a license is not permitted

•  Politi, Polizei, Police 
Servicenr., Servicenummer, Service Number 114 
Email: mvsj@politi.dk

•  Vaskeri, Wäscherei, Launderette 
Kalundborg: Sct. Jørgensbjerg 31 
Slagelse: Løvegade 22

•  Post, Mail 
Algade 23 (Gørlev Legetøj) 
M-F 09:30-17:00 
Samst./Sat. 09:00-13:00

•  Cykelreparation og -udlejning 
Fahrradreparation und -Vermietung 
Bicycles, repair and rental 
Fri Bikeshop 
Kirkevangen 10 
M-F 09:30-17:30 
Samst./Sat. 09:30-13:00

•  Offentlig transport, Öffentliche Verkehr, Public transport 
Find alle rejseoplysninger på: 
Alle Reiseauskünfte finden Sie auf: 
Find all travel information on: 
www.rejseplanen.dk 

Moderigtigt tøj til drenge og piger i  

alderen 0 - 14 år. 

Vi forhandler KIDSONLY, Lil’Atelier, 
Jack&Jones Junior, ENFANT, Fixoni, Mimymo, 

Hulabalu og mange flere. 

Vi forhandler Scrouples, Troldekugler,  

JoanliNor, Pernille Corydon, Spirit Icons,  

Festina, Jaguar og mange flere. 

Vi har guldsmed tilknyttet butikken, samt  

urmager der laver alle typer ure. 

Mandag - Fredag 9:30 - 17:30 

Lørdag 9:30 - 13:00 

Algade 10, 4281 Gørlev. Tlf. 50 51 42 81 

www.luve.dk             www.luvekids.dk 

▲ Kiosken er åben fra 3/4-23/10 2020
▲  Salg af morgenbrød, aviser,  

gammeldags isvafler og softice
▲ Campingpladsen har helårs åben
▲ Læs mere: bjergesydstrand.dk-camp.dk

Osvejen 30 • 4480 Store fuglede • Tlf. 59 59 78 03

BJERGE SYDSTRAND  

CAMPING
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ISCAFEEN MULLERUP

Bakkendrupvej 28 · 4480 Store Fuglede
Fugledegård Vikingecenter

Chefen bor i Thailand 
- 18 timer til arbejde
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  Brian Sjeerm, manden bag bo-
revirksomheden B.S. Diamant-
Teknik ApS i Gørlev, er også ble-
vet restauratør, iværksætter og 
bolig-udbyder i Thailand.

Man kan godt se, at Brian Sjeerm, 49 år, 
omgiver sig med flere solskinstimer end de 
fleste. For solen har det med at skinne i Thai-
land, hvor Brian Sjeerm har sit hjem.

Men Sjeerm er også manden bag B.S. Dia-
mantteknik ApS med hjemmebane på Krog-
vejen i Gørlev, og skaberen af virksomheden, 
som udfører diamantboringer, slibninger og 
tilskæringer, fordelt på fem forskellige virk-
somheder med i alt 12 medarbejdere, »er 
på arbejde« med afsæt i bygningen i Gørlev 
omtrent hver anden måned.

- Altså, jeg er i kontakt med medarbejdere 
og ikke mindst med min stedfortræder, Jens 
Hansen, dagligt. Det fungerer fint, for afstan-
den er jo ikke større end, at vi kan over-
komme det meste via mobil eller computer, 
og mange af de opgaver, vi får ind, har Jens 
det fulde overblik over, siger Brian Sjeerm - 
som er flyttet permanent til Thailand af per-
sonlige grunde. Her er han blevet gift med 
en thai, har åbnet en restaurant - og satser 

også på indretning af lejeboliger i Hua Hin, 
Thailands kongelige badeby (her har konge-
familien sommerresidens) 200 km syd for 
hovedstaden Bangkok i den nordlige del af 
den malaysiske halvø i Thailand.
- Jeg har altid været glad for Thailand, men 
at det nu er blevet mit nye hjemland, hæn-
ger sammen med en ny kærlighed i Thai-
land, Pranee Phuengklang Sjeerm, som står 
i spidsen for restauranten, Siam Food Club. 
I Thailand blander jeg mig ikke i Pranees 
arbejde, men bruger min tid på et projekt 
om affaldshåndtering i et helt nyt selskab, 
Hua Hin Recycling LtD, som vi forventer 
os meget af. Men jeg bruger også megen 
tid på indretning og etablering af boliger i 
badebyen, hvor gode folk hjælper mig, siger 
Brian Sjeerm - og tilføjer: - Det er ikke kun 
klimaet, der adskiller Danmark fra Thailand. 
Alt derude er anderledes, smiler han.

Fra han forlader Hua Hin, til han kører ind  i 
Gørlev, går der 18 timer. Så er jeg her som 
regel i en uges tid, hvor vi får styr på alt det, 
der kræver, at jeg fysisk er til stede.

Brian Sjeerm, Høng-dreng, er også erhvervs-
historien om kontormanden, der først arbej-
dede med forsikringer - og siden blev »bore-
bisse« og direktør. B.S. Diamant-teknik ApS 

er en succes-historie, og Sjeerm forventer, 
at der også i fremtiden vil være brug for de 
mange forskellige former for boringer, som 
hans virksomhed leverer.

To år i træk præsterede B.S. Diamant-Teknik 
ApS at springe ind i klyngen af gazeller, som 
er hurtigt-voksende virksomheder, der har 
fordoblet omsætning eller årsresultat med 
mindst 100 procent over fire år. Brian Sje-
erm modtog gazellen første gang i 2017, og 
igen året efter. Dengang sagde han: - Man 
er både taknemmelig og lidt ydmyg, for det 
er jo en anerkendelse af, at det, vi gør, det 
gør vi rigtigt.

Omkring 6000 af disse virksomheder er 
blevet kåret mere end én gang. Her er B.S. 
Diamant-Teknik iblandt - selvom virksom-
heden kun har eksisteret i sin nuværende 
form siden 2002.

Brian Sjeerm: - Jeg er overbevist om, at virk-
somheden også eksisterer om 10 år. Jeg er 
også ret sikker på, at den fortsat vil udvikle 
sig. Om det om 10 år er med mig som ejer, 
det kan jeg måske godt være lidt usikker på. 
Til den tid er jeg tæt på 60. Man ved jo aldrig, 
hvad der kan ske.
 

•  18 hullers minigolf bane, kongespil, kroket, legeplads for store og små, 
strandlegetøj, petanque, krabbebane mv.

•  30 indendørs og ca. 150 udendørs sidepladser

•  Enestående udsigt ud over Storebælt og lyst bådehavn samt 3 meter til 
lækker badestrand

•  Gode p-forhold

•  Masser af kolde drikke, Odense fadøl, GT’er og vin

•  Se vores åbningstider på facebook

•  Hygge for hele familien

• Mulighed for  børnefødselsdag eller klasseture

• Store  Signaturburgere  og Fish n’ Chips mv.

• 25 varianter kugler til din isvaffel

ISCAFEEN MULLERUP STRANDVEJ 19 4200 SLAGELSE TLF. 92446035 
MULLERUPHAVN.DK 

BESØG OGSÅ VORES ØVRIGE ISHUSE: 
FREDSKOVENS ISHUS, BJERGE SYDSTRAND & SKOVHUSET, STILLINGE STRAND

Brian Sjeerm (th) – her sammen med sin uundværlige 
førstemand, Jens Hansen – glæder sig over, at B.S. 
Diamantteknik ApS  fortsat har fremgang.

SE ÅBNINGSTIDER OG FØLG OS PÅ FACEBOOK



  ”Vi fattige fiskebønder” - sådan 
har man altid sagt på Reersø, en 
lille landsby hvor huse og gårde 
stadig ligger side om side, et sted, 
hvor man hjalp hinanden på godt 
og ondt, for at kunne bevare det 
gamle landsbysamfund og fælles-
skab.

Hvis man vil opleve, hvordan en fattig familie 
levede i starten af 1800-tallet, skal man lægge 
vejen forbi Reersø Museum.

Med stald, lade og lo i den ene ende af huset 
og køkken med åbent ildsted og stue i den 
anden ende, får man en fantastisk oplevelse 
af, hvordan det engang var. Skæve vægge, 
ler- gulv og lavt til loftet;  sådan boede en 
fattig familie.

Den sidste beboer, Andreas Sørensen, døde i 
1841, og efter den tid blev huset aldrig fæstet 
ud igen, men blev i stedet brugt til materiale-
hus. Siden 1926 har det fungeret som museum, 
for at give et indblik i landalmuens levevilkår.

I 2017-18 blev museet restaureret, og det har 
gjort, at der nu er mulighed for at levende-
gøre museet. Ved specielle lejligheder vil man 
kunne se folk gå rundt i gamle dragter, der vil 
komme røg op af skorstenen, og der vil være 
mulighed for at se, føle, dufte og smage på 
det, som bliver lavet over det åbne ildsted i 
køkkenet - og går man ind i stuen, vil man 
kunne mærke varmen fra bilæggerovnen. 
På den måde er man pludselig selv en del 
af historien - og får en hel ny oplevelse af, 
hvordan det var engang.

Reersø Museum  
– og ”vi fattige fiskebønder”

Ny forpagter af  
Reersø Fiskehus,  Røgeri & Café

I weekenden 2 og 3 maj kl. 10-17 på Strand-
vejen, hvor bilmuseet også holder til, byder 
holdet bag Morten Korch-dagene for 8. gang 
velkommen til at opleve stemningen på lan-
det fra dengang farfar var ung.

Det sker med en stribe attraktioner, som 
blandt andet heste og veterantraktorer, der 
udfører forårsarbejde i marken, en tur på 
traktor eller hestetrukket vogn, besøg i kød-
kvægsbesætningen og amerikanerbilmuseet, 
udførelse af gamle håndværk og kunsthånd-

værk, foruden Reersøs største kagebord- og 
meget mere. For at tiltrække og fastholde de 
mange trofaste gæster, som møder op år ef-
ter år, arbejdes der til stadighed på nye tiltag, 
hvilke der især kan underholde og beskæftige 
børnene og 2020 bliver ingen undtagelse.

Morten Korch og Reersø
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  Reersø fiskehus, røgeri og café 
slog fredag den 3. april igen dørene 
op for sin 27. sæson. I 2020 er det 
med nye ansigter bag fiskedisken. 
Michael Elbæk, som også driver Sla-
gelse Fiskehus, er den nye forpagter 
af butikken på Reersø Havn.

Michael Elbæk vil for mange kunder være et 
velkendt ansigt, da han i flere sæsoner har 
arbejdet i butikken for den tidligere forpagter 

Søren Tofte, som har valgt at gå på pension. 
Michael har også været ansat hos Musholm 
A/S, hvor Reersø Fiskehus har til huse.
Det er Michaels ønske at videreføre butik-
ken, så der altid er et flot udvalg at friske 
fisk, skaldyr og røgvarer foruden de berømte 
nystegte fiskefrikadeller. Caféen vil også blive 
ført videre i velkendt stil, men det er også 
planen at introducerer vores populære tapas 
for 2 til at tage med hjem.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang i 
Reersø, siger Michael – og tilføjer:
-  Butikken ligger fantastisk og her er altid 
glade sommergæster og liv på havnen. Re-
ersø har jo altid haft et fiskeudsalg, og det 
håber vi kan fortsætte mange år endnu.
Åbningstiden vil være alle ugens dage fra  
kl. 10-16 i hele april, maj og juni. Vi forven-
ter at skulle holde lidt længere åbent i juli 
og august måned, hvis vejret viser sig for sin 
bedste side.

Reersø Havn, hvor fiskehuset holder til  - set fra luften
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  Med dramatiske istidslandska-
ber, kilometervis af bugtede og 
indbydende badestrande, kultur-
perler på snor og med vingesus 
fra både vikingetid og middelal-
der, danner Sjællandske Vestkyst 
rammen om aktive oplevelser, 
hvor sammenhængen imellem 
naturen, historien, købstadslivet 
og egnsunikke produkter opleves 
autentisk, konkret og i øjenhøj-
de. Det levede liv, både historisk 
og nu, udgør i den grad vores fæl-
les tiltrækningskraft for vores 
midlertidige lokale, som jo både 
er de momentane gæster nær og 
fjern og ikke mindst sommerhus-
ejerne, der i vid udstrækning 
kommer fra Storkøbenhavn.

Det er vigtigt at vores fælles fortælling er 
lokalt forankret, idet vi alle er en integreret 
del af vores fælles ”modtage apparat”, vi er 
alle værter på Sjællands Vestkyst. Destina-
tion Sjællands opgave er derfor at udvikle 
det lokale turismeprodukt, at udvikle lokalt 
kendskab til vores værdier og kvaliteter på 

tværs af vores område, og derigennem at 
oparbejde en endnu større stolthed over 
vores hjemegn og vores mange unikke tu-
rismeaktører.

Tre hovedspor
Vi fokuserer på tre områder, de tre områ-
der der er med til at definere vores område, 
nemlig

• kyst og natur, 
• kultur, historie og byliv
• egnsunikke produkter

Indenfor hver af disse tre områder, har vi en 
lang række aktører der hver især er vigtige 
brikker i den samlede fortælling om Sjællands 
Vestkyst. For at også lokale borgere i og bru-
gere af vores område, kan være stolte af vo-
res mange kvaliteter, kræver det naturligvis 
at man kender dem og altid har dem helt 
fremme i bevidstheden. Derfor tager vi fra 
Destination Sjællands side tage et ansvar for 
at udvikle og kommunikere vores mange ak-
tiviteter og oplevelser, og på den måde være 
medvirkende til at vi ”spiller hinanden gode”. 
Vi tager ligeledes et medansvar for at under-

støtte lokale events og aktiviteter, hjælper 
til med udbredelsen af disse og er med til 
at skalere disse, så nogle af dem kan vokse 
fra lokale events til regionale, nationale og 
hvem ved, internationale events. Rent or-
ganisatorisk har vi derfor også på dette om-
råde mandet op på sådanne understøttende 
kompetencer.

Der er plads til flere
Turismen i Danmark er i stadig vækst, og 
sætter nye rekorder år for år. Væksten på 
Sjælland, udenfor København, er dog lidt la-
vere en i resten af landet. Det har vi dog alle 
forudsætningerne for at ændre på, og det har 
vi alle et ansvar for at medvirke til. Her vil jeg 
igen gerne understrege, at det starter med 
vores eget kendskab til vores stedbundne 
værdier og vores grundlæggende stolthed 
over disse. Jeg håber derfor at alle vil være 
de bedste værter vi kan være, at sikre at på 
Sjællands Vestkyst bliver man altid budt vel-
kommen som én af os.

Jens Müller
Direktør, Destination Sjælland

Livet på Sjællands Vestkyst 
 

Ingen dage er ens hos Viggo Bendz 
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  Poul Erik Jakobsen, 62, er man-
den bag den moderne udgave af 
Viggo Bendz A/S, specialister i 
stort set alt, der handler om salg 
af maskiner/udstyr til entrepre-
nøren og gravearbejde, miljø og 
nedbrydning.

Han er chef med et stort hjerte og blik for, 
hvad der rører sig i det omgivende samfund. 
Kleinsmeden fra Amager, der blev erhvervs-
mand og skabte en millionforretning på Vest-
sjælland, har begge fødder solidt plantet på 
jorden. Lidt for solidt, tilføjer han med henvis-
ning til vægten, der konstant er udfordret af 
livets fristelser, men også med moral og vilje 
til at trække den anden vej i træningscentret, 
hvor han er fast gæst hver uge. Han elsker at 
cykle - men ikke i vinterkulden!

Poul Erik Jakobsen, 62, gift med Lotte og 
bosat i Høng, er manden bag den moderne 
udgave af Viggo Bendz A/S, specialister i stort 
set alt, der handler om salg af maskiner/ud-
styr til entreprenøren og gravearbejde, miljø 
og nedbrydning. Fra den mindst skrue til en 
tier op til de mest avancerede datastyrede 
maskiner til millioner. Viggo Bendz A/S le-
verer komplette affaldssorteringssystemer 
til blandt andet jern og metaller samt pla-
stiksortering, og virksomheden med mange 
samarbejdspartnere har især knyttet tætte 
forretningsmæssige forbindelser til den tyske 
producent, Steinert, en af de største spillere 
på det marked.

Viggo Bendz A/S blev grundlagt i 1946, skabt 
af Viggo Henrik Bendz, født i 1909 i Helsin-
gør. Virksomhedens base var Brøndbyøster 
sydvest for København. I 2006, midt i nul-
lernes optur og 60 år efter grundlæggelsen, 
overtog Poul Erik Jakobsen virksomheden.

Trods en samfundsøkonomi i opdrift med lav 
ledighed og fine indtjeningsmuligheder for 
erhvervslivet kørte Viggo Bendz A/S nær-
mest på pumperne, da Poul Erik Jakobsen 
slog til. Han kom til med en bred vifte af 
praktiske kundskaber indenfor produktion og 
salg, og havde gennem ansættelse i forskel-
lige virksomheder, hvor han ofte arbejdede 
alene, også løftet et kundeunderlag, fordelt 
på adskillige lande fortrinsvis i Europa. 

- Det var ikke uden betænkeligheder, jeg tog 
over, og den allerførste fase var tung at kom-
me igennem. Jeg indså hurtigt, at der skulle 

tilføres virksomheden nye ideer og i bogsta-
veligste forstand nye varer på hylderne, hvis 
vi skulle overleve. 

Viggo Bendz A/S har i dag ni medarbejdere, 
og Poul Erik Jacobsen afviser ikke, at flere 
kan komme til. Viggo Bendz A/S flyttede i 
foråret 2009 til nyt firmadomicil i Industri-
parken i Høng, tæt ved Poul Erik Jakobsens 
hjem. Senest i 2011 oprettede Viggo Bendz 
A/S i Sakskøbing på Lolland et serviceværk-
sted, der skal betjene virksomhedens stadigt 
voksende kundekreds.
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  Når vi starter det nye år, har vi 
taget sejl og vindbrædderne af 
vingerne. Sejl og vindbrædderne 
bliver taget af for at beskytte 
vingerne, hvis der skulle komme 
en storm. Vingerne kan så ikke 
køre rundt, og vi kan ikke male 
mel. Vi har som regel et lille lager 
af mel, som sælges til de gæster 
der måtte komme i løbet af vin-
teren.

Sejlene skal i år have splejset nye øjer i, til at 
sætte sejlene fast på vingerne med. Det gam-
le tovværk er mørnet af solen, og to af øjerne 
er sprunget. Når foråret kommer sætter vi 
igen sejlene og vindbrædderne på vingerne, 
så møllen er klar til at kunne male mel. Når 
vingerne skal køre, skal sejlene rulles ud på 
vingerne. Hastigheden på vingerne reguleres 
ved hjælp af mængden af sejl, som er sat på 
vingerne. Når møllevingerne ikke skal køre, 
bliver sejlene rullet sammen som en pølse og 
ligger op langs vingearmen.

De gæster, som kommer uden for sæsonen, 
er børnehaver, skoleklasser, selskaber eller fa-
milier, som holder f. eks. fætter/kusine fest. Vi 
har en aftale med Kalundborg kommune om, 
at børnehaver og skoleklasser fra kommunen 
har gratis adgang til et besøg i møllen. Man 

ringer og aftaler et besøg på møllen. Når man 
kommer, får man en rundvisning på møllen 
og får fortalt nogle af historierne om møllen. 
Vi sætter vingerne i gang og maler mel, hvis 
der er behov for det. Børnene kan få lov til 
at male korn til mel på nogle små håndtrukne 
kværne. Der er også mulighed for at valse 
havregryn på en lille håndtrukket valse.

Sæsonen på møllen starter med den lands-
dækkende mølledag, som altid er den tredje 
søndag i juni. I 2020 er det den 21. juni. 
Derefter har møllen åbent hver tirsdag og 
torsdag fra kl. 13 -16 frem til 31. august, samt 
alle lørdage i juli  kl. 13 – 16. Der er ligeledes 
åbent tirsdag og torsdag i efterårsferien kl. 13 
– 16. Her kommer gæsterne alene eller i små 
grupper fra hele verden. De fleste er dog 
danske eller tyske. Man får så en rundvisning 
i små grupper på enten dansk eller engelsk. 
Enkelte også på tysk. Man ser møllen fra kæl-
deren og kommer op på kværnloftet, hvor 
de store kværne står. Man kan også komme 
ud på omgangen, hvor der er en fantastisk 
udsigt. I klart vejr, kan man se kranen på Lind-
øværftet ved Odense. 

På åbningsdagene vil vingerne altid dreje 
rundt, hvis der vind nok, og vi vil male mel, 
hvis der er behov for det. Der vil også være 
mulighed for at købe mel, som er malet på 

møllen ved vindens kraft. Efter efterårsferien 
maler vi mel, så vi har nok til julemarkedet. 
I 2019 solgte vi 412 kg. mel under julemar-
kedet.

Julemarkedet afholdes den første weekend 
i advent. I 2020 bliver det den 28. og 29. 
november. Der er ca. 20 boder. Møllen sæl-
ger gløgg, æbleskiver og kaffe, hjemmebagte 
småkager, julegran og mel. De øvrige boder 
betaler et lille beløb for at have boden og 
tager så selv overskuddet. Boderne handler 
med mange forskellige ting. Selvfølgelig nis-
ser og juleting, men også honning, vin, mjød, 
trædrejerarbejder m.m.
Efter julemarkedet skal der ryddes op, og 
vi skal måske have malet lidt mel, så vi har 
et lille lager til vinterens salg. Derefter skal 
sejlene og vindbrædderne tages af vingerne, 
så vi er klar til at holde jul og nytår, og et nyt 
år kan begynde.
Det var selvfølgelig meget anderledes i gamle 
dage, da møllen virkelig blev brugt. Da var 
hverken møllen eller møllerne dovne, med 
de arbejdede som vinden blæste. Møllen ar-
bejdede efter behov hele året rundt. Det 
afhang af, hvor mange bønder, som var kom-
met med korn til møllen. Havde det været 
vindstille i en periode, kunne der være behov 
for, at møllen malede både dag og nat.

Årets gang på Løve Mølle
- fortalt af Henning Vingborg 

Reersø Lokalråd og Musholm A/S 
samarbejder om sand til Nordstranden

Musholm A/S skaber liv på 
havnen i Reersø

Den offentlige strand på Reersø led stor 
skade under orkanen ”Bodil” i 2013 og det 
har siden været et stort ønske fra borgere, 
foreninger og de mange turister, som be-
søger Reersø om sommeren, at stranden 
blev genetableret. I et samarbejde mellem 
Reersø Lokalråd og Musholm A/S blev der 
i 2018 søgt godkendelse hos Kalundborg 
Kommune og fremsendt ansøgning til Kyst-
direktoratet om udførelse af sandfodring fra 
diget og ca. 9 m frem mod kysten og i 140 
meters bredde. 

Arbejdet med at flytte ca. 140 kubikmeter 
strandsand vil blive udført i år af frivillige fra 
Reersø med økonomisk støtte fra Musholm 
A/S, som vil dække omkostningerne til køb 
og transport af sandet.

Stranden vil blive renset for ral og tang, og 
beachvolleybanen vil få opsat nyt net. Der-
med vil stranden igen fremstå attraktiv og 
blive et yndet udflugtsmål for Reersøs og 
beboere og gæster i de kommende år.
 

 Akvakulturvirksomheden Mus-
holm A/S, som driver havbrug i 
Storebælt, har kontor og fabrik på 
Reersø havn. Tidligere var Reersø 
havn en fiskerihavn med fiskerbå-
de og daglige landinger af fisk. I 
dag er Reersø havn fortsat en ak-
tiv havn med bierhvervsfiskere og 
fritidsfiskere, lystsejlere og Mus-
holms arbejdsbåde, som havbru-
gets medarbejdere hver dag sejler 
ud for at passe fisk og opdrætsan-
læg i Storebælt

Bygningen på havnen rummer havbrugets 
fabrik og administration. Her bliver ørre-
derne fra havbruget forarbejdet og pakket 

om efteråret og leveret til markeder ude i 
hele verden. Køber man en ørredfilet eller 
røget ørred i et supermarked i Danmark, 
er der stor chance for, at fisken kommer fra 
Musholms havbrug i Storebælt. Musholm 
opdrætter både økologiske ørreder og ASC-
certificerede ørreder. ASC er en certifice-
ring efter retningslinjer, som er godkendt af 
VerdensNaturfonden WWF, og som garan-
terer forbrugerne, at ørrederne fra Reersø 
havn er er ansvarligt opdrættet og forarbej-
det med hensyn til natur, miljø og kvalitet.

Havopdrættede ørreder har et højt indhold 
af omega-3 og 6 fedtsyrer. Havbrug en mil-
jøeffektiv fødevareproduktion med en høj 
foderudnyttelse og et lavt klimaftryk målt 

på C02 pr. kilo fisk. Besøgende på Reersø 
Havn kan finde flere oplysninger om hav-
brug og akvakultur i Danmark. I år sættes 
informationstavler op på Reersø Havn, som 
både fortæller om Musholm A/S ’ historie, 
men som også beskriver, hvordan ørreder 
opdrættes i havbrug under hensyn til natur 
og miljø.

I løbet 2020 vil der også være byggeakti-
vitet på Reersø Havn. Der opføres en ny 
lagerbygning til havbruget til erstatning for 
det gamle bådebyggeri. Fabrikken får lagt 
nyt tag og monteret  nye energivinduer. Efter 
planen bør byggestilladset være fjernet inden 
Reersø Fiskehus og Røgeri slår dørene op 
for den nye sæson. 
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  Høng Efterskoles historie kan 
dateres tilbage til 1866, hvor 
Høng Folkehøjskole blev opført. 
Siden har bygningerne dannet 
rammerne for en udvidet høj-
skole, en husmandsskole og i 
1954 også en efterskole-del. 

Efterskolen eksisterer fortsat, og har fundet 
balancen mellem det at være et moderne 
uddannelses- og dannelses-sted og fortsat 
at værne om historien og traditionerne. Med 
et veluddannet og engageret personale samt 
moderne undervisnings-faciliteter og -ma-
terialer sikrer skolen sig, at fagligheden og 
læringslysten er i centrum. Gennem fortæl-
linger, traditioner, bevarelse og renovering af 
gamle bygninger og lokaler samt indretningen 
med en del af skolens gamle inventar, mærker 
man fortsat skolens historie som mødested 
for unge mennesker med det fælles formål at 
udvikle sig fagligt og personligt. Det er blandt 
andet muligt at opleve den gamle foredrags-
sal i sin oprindelige stand, og det er her alle 
skoledage tager sin begyndelse for skolens 
elever.
 

Interessefællesskaber 
Ud over det forpligtende fællesskab, man 
som efterskoleelev oplever gennem et efter-
skoleår, mødes eleverne i interessefællesska-
ber – blandt andet gennem skolens linje- og 
valgfag. Skolen udbyder fire linjefag: Global 
– med fokus på udsyn og innovation; Adven-
ture – hvor fysisk udfordring er i højsæde; Art 
& Design – faget hvor kunst og arkitektur 
udforskes; Psykologi og livsstil – en bedre 
forståelse for tanker og handlemønstre.
 
Der er så dejligt herude på 
landet – men hvad laver man?
Det er aldrig kedeligt at være elev på Høng 
Efterskole. Her er der gang i hallen, hvor 
fodbold, badminton og andet sport dyrkes 
– både i undervisningen og i fritiden. Også 
i billedkunst, musiklokalet, opholdsstuerne, 
foredragssalen og ved bordtennis-, bordfod-
bold-, og poolbordet er der stor aktivitet. I 
den lyse tid bliver der gået mange ture, hyg-
get i haven og ved skolens helt store sam-
lingspunkt, beachvolleybanen.
 
Trivsel i fokus
På Høng Efterskole har man øje for, at trivsel 
er en individuel tilstand, som skabes af mange 

forskellige faktorer. Der er både et faglige, 
sociale og personlige aspekter at tage hensyn 
til. Dette arbejde baseres på tillid, nærvær, 
omsorg og respekt. 
 
Restaurant Høng
Med skolens kokke i front er gourmetmad 
dagligdag på Høng Efterskole. Der værnes 
om både smag, kvalitet og miljø, når køkke-
net tryller. Men det er ikke kun personalet i 
køkkenet, der kræser for elever og ansatte 
på skolen. Skolens elever er på skift med i 
køkkenet, hvor de lærer om madlavning, rå-
varerne, æstetik og sundhed. Det er stolte 
elever, der præsenterer dagens ret sammen 
med køkkenpersonalet.
 
Kom og vær med
Hvis faglig- og personlig udvikling samt fælles-
skab på mange plan er noget for dig eller én 
du kender – så læs mere om os på:
 
Hoengefterskole.dk eller se og læs mere om 
vores hverdag på facebook.
 
(hold øje med vores facebookside, hvor åbne 
arrangementer annonceres)

STORT RESTPARTI...

               
 VARMEPUMPESTORT RESTPARTI...LAVE PRISER

HØJ SERVICE

DANMARKS BILLIGSTE

5.999,-
ASNÆS
Asnæs Centret 6
Tlf.: 59 65 06 50

SLAGELSE
Japanvej 11
Tlf.: 58 52 10 11

GØRLEV
Kirkevangen 29 A
Tlf.: 58 84 14 10

KALUNDBORG
Stejlhøj 46
Tlf.: 59 51 00 65

RINGSTED
Klosterparks Allé 10
Tlf.: 57 67 17 18

LG VARMEPUMPE
model D09TR Primært til opvarmning

• Indbygget WiFi
• Plasmaioniseringsenhed
• Mikrostøvfi lter
• 10 års garanti 

på inverterkompressor
• Lavt støjniveau
• Sommerhusfunktion 8° - 10°

               
 VARMEPUMPE

Fast pris på montering 4.000,-
4 årsgaranti kun 999,-

model D09TR

Fast pris på montering 4.000,-

MULIGHED
FOR

HÅNDVÆRKER
FRADRAG
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Høng Efterskole   
- hvor uddannelse, dannelse, trivsel   
og nærvær er  kerneværdier



  Nye is, større udvalg af god 
kaffe og nye burgere på den faste 
menu. - og ingen vinter uden lidt 
ombygning …
 
Flere nye kolde smage
Årets sæson byder som altid på nye scoop 
varianter til de gammeldags isvafler. Her kan 
du glæde dig til Toffee, Triple Chocolate, Sal-
ted Caramel Brownie, Pecan Fløde, Rocky 
Road samt Mermaid. Som de andre år byder 
vi i alt på 25 forskellige varianter scoop-is til 
de gammeldags og flere smagsvarianter af guf 
gennem sæsonen. 
I fryseren med ispinde er årets nyheder bl.a. 
Magnum Ruby, Cornetto Mermaid, Ice Pops 
samt Magnum Mandel Vegan. Sidste års ny-
hed, kinder Joy (Kinder ægget) som aldrig 
nåede frem, bliver også at finde i år.
I år byder vi også på et særligt sortiment af is 
som er mælkefri, glutenfri, sukkerfri, veganske 
samt fiber og proteinholdige. På softicesiden 
vil der fast være vanilje og jordbær og i højsæ-
sonen en ekstra variant som vil skifte mellem 
forskellige smage.
 
Flere varme oplevelser
Til vores skønne kaffegæster kan vi nu også 
tilbyde både Latte, Espresso, Cappuccino 
m.fl samt en ny lækker varm kakao. Og på 
burgersiden er vores testburger fra sidste 
sæson kommet fast på menuen som Havne 
Burgeren og vores BB’er (Bøf Bearnaise) gør 

den med selskab. Til vegetarer og veganere 
er der ligeledes tilført en ny burger.
 
Vinterens renovering
Vinterens ombygning og sidste etape i bygningen, 
har denne gang stået på nyt lager samt renovering 
af toiletforhold, således at isCafeens gæster frem-
over kan benytte kundetoilet uden at skulle hen 
over den halve havn. Og nu hvor vi snakker vinter, 
så glæder vi os til at byde vinterbaderklub-
ben velkommen på havnen også.

Sommer og sol 2020
Dea Madsen glæder sig til 
masser af sol og sommer. 
Udover at Dea Madsen 
står bag isCafeen Mul-
lerup Havn, tæller 
virksomheden også 
Skovhuset Stillinge 
Strand samt Fredsko-
vens ishus ved Bjerge 
Sydstrand og med ca. 
100 ansatte i højsæ-
sonen er der nok at 
holde styr på. Hvert 
ishus har sin charme og 
kultur, fortæller Dea. Der 
er god variation på menu-
kortet fra sted til sted, hvor 
Fredskoven bl.a. har kæmpe 
tarteletter og casadillas på kortet, 
isCafeen har f.eks. Fish n’ Chips samt 

luksusburgere og sidst Skovhuset med lidt mere 
fastfood-stil. Dog vil vi i Skovhuset her i år også 
arbejde på lidt sundere muligheder på kortet efter 
opfordring fra kunder. Alle 3 steder byder på mas-
ser af udendørs sidepladser og er det lidt gråt og 
vådt i vejret, så har vi 30 indendørs sidepladser i 
isCafeen på Mullerup Havn. 

  Den er på lige godt 1000 kva-
dratmeter. Hvidevaremastodon-
ten Punkt 1 på Stejlhøj i Kalund-
borg. Danmarks største med 20 
medarbejdere. Og en snes km syd 
på, på Kirkevangen, ligger Punkt 
1 i Gørlev, som sammen med Lys-
mesteren i samme bygning også 
breder sig over tæt ved 1000 kva-
dratmeter. Gørlev er det seneste 
medlem af den kæde på i alt syv 
butikker, som Steen Jensen og  
Jesper Petersen driver i fælles-
skab.

Og Steen Jensen lægger ikke skjul på, at Punkt 
1 gerne må vokse.

- Vi har en forventning om, at vi løfter omsæt-
ningen med 13 millioner kroner i 2020. Det 
vil betyde, at vi i så fald runder 110 millioner 
kroner, siger han. Punkt 1 har mange konkur-
renter rundt om i Danmark.  Så hvorfor vælge 
den? - Vi har et enormt lager, som indebærer, 
at vi kan levere til kunden fra dag til dag. Og 
vi leverer varerne med egne medarbejdere, 
inklusive montører. Det betyder, at vi fra det 
øjeblik, en handel er på plads, kan levere va-
ren hurtigt på kundens adresse – og montere, 
rådgive og klargøre i samme proces.  Det er 
så direkte service, som det kan blive, og det 
sætter kunderne pris på. Og, tilføjer Steen 
Jensen, så spiller prisen altid en betydelig rolle. 
Og vi er aldrig dyrere end den billigste!

Punkt 1 har mange varer på hylderne? Hvad 
sælger I mest af?
- Det er nok vaskemaskiner. Et andet aktuelt 
hit er varmepumper af god kvalitet til den 
billigste pris, siger Steen Jensen. Punkt 1 i 
Kalundborg er også omdrejningspunkt om 
sociale aktiviteter. Her har der været kon-
certer, bankospil og andre folkeforlystelser. 
Steen Jensen er, på alle parametre, med i 
Kalundborg Rocker, hvor han på tredje år er 
formand, ligesom han er formand for støt-

teforeningen i fødebyen Svebølle, som han 
også bidrager til udviklingen af  i kraft af køb af 
det gamle rådhus, som Niels Jørgensen, Multi-
Tech A/S og Jesper Petersen også er med i.
- Vi har iværksat forskellige initiativer også i 
Svebølle, som har samlet rigtig mange men-
nesker.  Jeg kan godt lide, at der sker noget, 
forretningsmæssigt såvel som socialt i vores  
bymiljøer. 1. maj i år er det 30 år siden, at 
Steen Jensen blev ansat i kæden, som senere 
kom til at hedde Punkt 1.

IsCafeen Mullerup Havn
Punkt 1 på Stejlhøj i Kalundborg  
… er Danmarks største

Punkt 1 og Lysmesteren på Kirkevangen i Gørlev er en meget stor butik – og den nyeste af de i alt syv 
butikker, Steen Jensen og Jesper Petersen ejer på Sjælland. 
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Billetter betales kontant eller med MobilePay i veterantoget
Læs mere på www.dit-veterantog.dk       l       Tlf. 2281 7373

Planlagte kørsler i 
sommeren 2020 

Planned runnings, summer 2019 

Damptog / Steamtrain 
Gørlev - Høng - Slagelse
Damptog / Steamtrain 

Høng - Stenlille
Motortog / Motortrain 

Gørlev - Høng

Køreplan / Timetabel / information:
www.dit-veterantog.dk 
Ret til ændringer forbeholdes.

Dit Veterantog i Vestsjælland

SOMMEREN 2020

l ll

  Find os på Facebook 
   Vestsjællands Veterantog

 V
es

ts
jæ

lla
nd

s 
Ve

te
ra

nt
og

  For mange er det en fast som-
mertradition at køre en tur med 
Veterantoget gennem det smukke 
Vestsjælland. En rejse med de 
gamle tog er en stor oplevelse. 
For en stund er man rejst tilbage 
til en svunden tid, hvor jernbanen 
var et vigtigt bindeled mellem 
land og by.

Veterantoget kører i dag hovedsagelig på 
strækningerne Gørlev – Høng - Slagelse og 
Høng - Stenlille, men du vil også kunne møde 
Vestsjællands Veterantog på andre stræknin-
ger, når veterantoget tager på sommerturné. 

Med et tog trukket af et damplokomotiv, der 
er mere end 100 år eller et motortog fra 
1920’erne sørger Vestsjællands Veterantog 
for en unik oplevelse for børn, forældre og 
bedsteforældre.

På rejse i sommerlandet
Når veterantoget ankommer 
til stationen, stiger du ind i de 
gamle vogne, og straks er man 
sat tilbage til en svunden tid 
uden stress og jag. Sammen 
med de andre passagerer 
finder man sig en plads 
enten på et træsæde eller 
en læderbetrukken sofa 
i én af de små kupéer i 
de to-akslede person-
vogne. Togføreren fløj-

ter afgang, og efter et kvitterende fløjt fra 
damplokomotivet eller motorvognens horn 
”sætter toget sig i gang”.

Fra det åbne togvindue eller fra den åbne 
endeperron kan du høre damplokomotivet 
arbejde prustende og rygende eller den 
snurrende lyd fra motorvognens mere end 
90 år gamle benzinmotor. Du er nu på en 
spændende rejse gennem det skønne Vest-
sjællands vekslende natur med marker og 
skove. 

Rejsen gennem sommerlandet afbrydes kun 
af togbetjenten, der kontrollerer, at man 
HAR billet. I veterantogene kan man hver-
ken bruge Rejsekort eller sms-billet. Som i 
gamle dage bliver den købte papbillet ”klip-
pet” med en rigtig billettang.

Rejsen med veterantoget er således en op-
levelse, der byder på natur og levende kul-
turhistorie fra industrialiseringens store år.

En unik natur- og kulturhistorisk 
tidsrejse 
Når veterantoget køres som damptog, vil 
det i år være med damplokomotivet OHJ 
38 fra 1917.

OHJ 38 blev landskendt for 40 år siden, da 
lokomotivet blev brugt til snerydning på 
Høng-Tølløse Jernbane. Lokomotivet har 
kørt ved forskellige privatbaner samt ved 
DSB, og i 1981 købte Dansk Jernbane-Klub 

lokomotivet. Efter en omfattende istandsæt-
telse blev OHJ 38 atter køreklar i 2018.

Vognene i veterantoget er to-akslede træ-
beklædte DSB-personvogne fra 1920’erne. 
Deres til tider lidt urolige gang i sporet gav 
dem kælenavnet ”rystevogne”. Der er også 
en pakvogn til barnevogne og cykler, som 
kan medtages gratis. I cafévognen er der mu-
lighed for at købe kaffe og the m.m.

Når der ikke er fyret op under kedlen på 
damplokomotivet OHJ 38, kører det gamle 
veteranmotortog med motorvognene VNJ 
M 2 og LNJ M 4, kaldet ”Cigarkasserne”. 
De teaktræsbeklædte benzindrevne mo-
torvogne er bygget på De forenede Auto-
mobilfabrikker, Triangel, i Odense i 1926 
og 1927. 

Afhængigt af strækningens længde tager en 
tur med Vestsjællands Veterantog normalt 
mellem 1 og 2 timer. Hastigheden er mellem 
20 og 60 km/t. På turen er der tid til at gå 
på opdagelse i toget for at se de forskellige 
vognes indretning, og i motortoget kan man 
”få en tur” i førerrummet. Under opholdet 
på endestationerne kan damplokomotivet 
eller de små motorvogne besigtiges. 

Vestsjællands Veterantog  
har en vision
Vestsjællands Veterantog kører i dag mest 
med de gamle tog på veteranbanen mellem 
Høng og Gørlev.

Tag på tidsrejse med veterantoget

Frivillige restaurerer og vedligeholder de 
gamle lokomotiver, vogne og andet materiel 
og arrangerer kørslerne for turister, skole-
børn og private.

Gennem de seneste år har fokus, udover 
arbejdet med at holde materiellet kørende, 
været på at etablere og udbygge faciliteterne 
til gavn for de rejsendes oplevelse på turen 
med veterantoget. På stationsområdet i 
Gørlev genskabes det gamle stationsmiljø. 
Der er der opsat en vandkran, som bruges, 
når der skal fyldes vand på damplokomo-
tivet., og på stationspladsen er der nu en 
gammel læssekran ved læssevejen og en 
meldeklokke, der bruges til at signalere to-
genes afgang og ankomst.

Vestsjællands Veterantogs vision er at ud-
vide veteranbanen Høng – Gørlev ved at 

reetablere sporet på den gamle banetracé 
mellem Gørlev og Store Fuglede. I 2019 har 
Vestsjællands Veterantog købt Store Fuglede 
station. Med ”Store Fuglede Veteranbane” 
vil Vestsjællands Veterantog som de eneste 
i Danmark kunne levere en unik tidsrejse i 
et typisk sjællandsk sidebanemiljø fra begyn-
delsen af 1950’erne. 

Veterantoget vedligeholdes  
og køres af frivillige
Vestsjællands Veterantog, der hører under 
Dansk Jernbane-Klub, istandsætter og ved-
ligeholder historisk jernbanemateriel - ikke 
for at blive udstillet på museum, men for at 
give nutiden et levendegjort indblik i, hvor-
dan det var at rejse førhen.

Arbejdet med at levendegøre en del af den 
danske kulturarv, togrejsen gennem mere 

end 100 år, sker på frivillig og ulønnet basis 
af jernbaneklubbens medlemmer. 

Værkstederne ved Høng station er altid et 
besøg værd. Der arbejdes normalt tirsdag 
aften og lørdage. Du er velkommen til at 
besøge os - også på køredagene. Måske får 
du også lyst til at være med!

Velkommen til en tur med det gamle tog. 
– Vi ønsker rigtig god rejse!

På hjemmesiden 
www.dit-veterantog.dk 
eller på facebooksiden 

Vestsjællands Veterantog kan du 
altid finde veterantogets køreplaner
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  ... er lige uden for døren  
– langs Sjællands vestkyst med 
rige muligheder for fangster til 
middagsbordet eller grillen.  
Her ser du hvor. 

Drøsselbjerg Strand 
(parkering på anviste pladser ved Gårdhøjsvej, 
sommerhusområde med mange private veje) 
Stranden byder på en varieret kyst med 
sandstrand og stenet kyst, velegnet til fiskeri  
med både spin og flue. Fornemt sted til 
hornfisk i sæsonen, klassisk kystplads for 
havørred (bedst i foråret), fladfisk og torsk. 
Sandbund, badekar, rev og stenbund med 
god strøm. Prøv også Venemosen nord for 
Drøsselbjerg. 

Mullerup Strand 
(parkering på havnen) 
Fisk fra stranden fra havnen og sydpå. Her 
er ren sandstrand en kilometer sydpå, som 
er glimrende til fladfisk sommer og efterår. 
Længere sydpå er der stenet strand og tang-
bælter, velegnet til fluefiskeri og bobbel/flue 

efter havørred. Herfra kan du også nå Vene-
mosen, hvor pynten byder på godt fiskeri. 

Dalby Strand 
(parkering ved Fægangsvej, Thorvald Jensensvej) 
Varieret strand med sten, tang og sand. Spin-
nefiskeri, fluefiskeri, også spin/flue og boble-
flåd. Hele Dalby Strand-strækket er et rigtigt 
godt fiskested hele året. Også oppe i Hovet.  
Gå f.eks. ud ved enden af Fægangsvej ved 
containeren. 

Reersø, syd 
(parkering ved Sønderstrand) 
Kør ad grusvej sydpå fra havnen. Langs kyst-
en mellem havnen og fyret på Skansen kan 
man finde et glimrende fiskeri efter havør-
reder og hornfisk i sæsonen, langs sandstran-
den er der også fladfisk. Spidsen er velegnet 
til fluefiskeri. Der står gode fisk å’ dybt vand 
ud for pynten. 

Reersø, vest/nord 
(parkering for enden af Landervejen) 
Flere kilometer godt fiskeri på vestkysten 

med sten, rev og god strøm. Flot fiskeri efter 
hornfisk og havørred. Husk også Nordvest-
revet. På nordsiden er der den offentlige 
strand. Kør ad Wilhelmsvej, gå til højre ud 
til den store sten. Her er et lille muslingerev. 
Hornfisk og ørreder i foråret. Bemærk fredet  
område øst for rødt murstenshus. 

Bjerge Sydstrand 
(parkering på Fyrrehegnet, hvor der er offentlige 
toiletter) 
Skråt til højre for Fyrrehegnet (20-50m ude) 
er der et stenplateau, der kaldes Sælhundene. 
Det er godt for en havørred eller to. Ram det 
rigtigt, for der kan være dybt ud til stedet.  
Havørredfiskeri er bedst forår og efterår. 
Fiskeri efter fladfisk kan være godt nordpå til 
Bjerge Klint ved Urhøj; her behøver du ikke 
waders. Ved klinten er bunden en blanding 
af sten og sand med enkelte tangskove. Her 
er spinnefiskeri og fluefiskeri bedst efter hav-
ørred. Det er en helårsplads, hvor du skal 
huske dine waders. 

Kystfiskernes paradis …
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  Hesteskue og kræmmermar-
ked 3., 4. og 5. juli 2020 Føl- og 
Plageskue med kræmmermarked
11., 12. og 13. september 2020

Det første hesteskue i Gørlev for Belgiske 
og Jyske heste, blev holdt på stationspladsen
den 11. juli1977, fortæller Gørlevudvalget. 
Dengang lå her også Gørlev Hotel, der blev
revet ned og gav plads for XL-byg. Det var 
Belgisk hesteavl øst, der sammen med Frede 
Nielsen, Drøsselbjerg fik idéen og satte det 
hele i gang. Fra 1978 flyttede hesteskuet til 
Søparken, hvor der var mere plads. Der kom 
tivoli og restaurationstelt til og i årene ef-
ter voksede hesteskuerme. Flere forskellige 
hesteracer kom til, ligesom kræmmere og 
udstillere blev en del af festlighederne. I de 
senere år, har besøgstallet været på omkring 
10.000. Siden 1988 har der været holdt 2 
arrangementer om året. I uge 27 Hesteskue 
og Kræmmermarked og i uge 37 Føl- og Pla-
geskue samt kræmmermarked. Det er Gør-
levudvalget der står bag arrangementerne og 
nu er klar til sæson nr. 44. Op til 100 kræm-
merboder og udstillere vil være på plads i 
Søparken. De vil være forskellige hesteshows 
m.v. og mange forskellige hesteavlsforeninger 
vil få fremvist og kåret deres heste i Gørlev.

Gørlev Hesteskue og 
kræmmermarked
Dato: 3. - 4. - 5. juli 2020 (uge 27)
Åbningstider:
Fredag d.3. Kl. 14 - 19
Lørdag d. 4. Kl. 10 - 19
Søndag d. 5. Kl. 10 - 17
 
 
Gørlev Føl- og plageskue samt 
kræmmermarked (uge 37)
Dato: 11. - 12. - 13. september 2020
Åbningstider:
Fredag d. 11.  Kl. 14 - 19
Lørdag d. 12.  Kl. 10 - 19
Søndag d. 13. Kl. 10 - 16 

44 år med vrinsk i Gørlev
– hesteskue og kræmmermarked 
 

 Birkegårdens Haver – familiepark og haveoase 
Ønsker I en sjov, hyggelig og afslappende dag i smukke omgivelser? Så er Birkegården udflugtsmålet 
for jer! Er I haveelskere, kan I opleve 5 smukke haver lige fra Danmarks største japanske have til selvfor-
synede permakulturhave. Er I børnefamilie, er dyreområdet det mest populære. Parken byder også på 
legepladser for børn i forskellige størrelser, minigolfbane, flere picnicområder med grill samt café hvor I 
kan nyde frokosten og gave butik, hvor I kan shoppe. Husk at sætte en hel dag af!  

Sommersæson: 01/05-13/09 kl. 10-18. Halloween: 10/10-18/10 kl. 11-17.  
Eventyrlig Jul & Julemarked: Fredag, lørdag og søndag fra 27/11 til 20/12 kl. 14-19.

 Family park and garden oasis
Birkegaarden offers a pleasant atmosphere and delightful surroundings. The park consists of 6 very  
different  types of gardens, five playgrounds, animal pen with sweet farm animals, crazy golf,  several 
picnic areas, a big cosy café and a gift shop.

Dyreområde og  
6 legepladser. 

5 smukke haverFor hele familienTarzanbanen

Birkegårdens Haver : Tågerupvej 4, Tågerup : DK-4291 Ruds Vedby  
Tel. +45 58 26 00 42 : bh@birkegaarden.dk : www.birkegaarden.dk
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skal vi ses til: Hestekåringer
Opvisning/hesteshow

Kim Larsens Tivoli  er på pladsen  alle dagene



  Under vikingemarkedet i 2019 
blev afsløret en runesten. Rune-
stenen er desværre ikke 1000 år 
gammel. Men en ny runesten,  
som er hugget af Røde Erik, hvis 
officielle navn er Erik Sandquist 
fra København. I år er der vikin-
gemarked 3. og 4. oktober.

Røde Erik har hugget mange runesten. Na-
tionalmuseet registrerer alle runesten, som 
Erik hugger. Det skyldes, at de er så gode, 
at hvis man gravede en af dem ned i nogle 
år, og derefter ’fandt’ den, kunne man være 
i tvivl, om den var ny eller 1000 år gammel.
Runestenen ved Tissø er nr. 73, som Røde 
Erik har ristet. Den er 1,5 m høj og vejer 1700 
kg. På stenen står med runer denne tekst: 
»Dette kummel og de rødmalede stave er 
sat efter folket ved Tissø. Erik huggede«. Ru-
nestenen er opstillet langs stien, som fører 
ned til Tissø, så man ser runestenen med 
fundamenterne af kongsgården og Tissø i 
baggrunden.

Inden vikingemarkedet i 2019, havde vi også 
fået vikingeskibet Røskva. Den ligger nu 
permanent på Vikingecenter Fugledegård. 
Røskva er bygget i 1998-99 af Skibsklan Yg-
gdrasil, Det danske Spejderkorps. På grund af 
strammere regler for sejlads har søspejderne 
ikke længere kunnet bruge Røskva til sejlads, 
hvorfor det blev overdraget til Produktions-
skolen i Svebølle. Herfra er den nu over-
draget til Tissø Vikingemarked. Røskva er et 
Skuldelev 3 skib med en længde på 12,5 m 
og en bredde på 3,3 m. Røskva skal placeres, 
der hvor bredden af Tissø var i vikingetiden, 
og hvor vikingerne dengang måske trak deres 
både på land.

Tissø Vikingemarked vil igen i år arrangere 
sankthans bål på Vikingecenter Fugledegård. 
Der vil blive mulighed for at købe pølser, øl, 
vand og kaffe. Sidste år var det et tilløbs-
stykke med ca. 250 deltagere.  Det er et flot 
syn, at se sankthans bålet brænde med Tissø 
i baggrunden. Sidste år var der problemer 
med at få ild i bålet, men det sker ikke igen.
Tissø Vikingemarked arrangerer i løbet af 
året 2 foredrag om emner omkring vikinge-
tiden for foreningens medlemmer og andre. 
Emnerne for foredragene i 2020 er endnu 
ikke fastlagt.

Selve vikingemarkedet bliver i år den 3. og 
4. oktober. Der kommer mange tilrejsende 

vikinger, som slår telte op på pladsen ned 
mod søen. Der bliver lege for børn og op-
træden med sværdkampe og andet. Hvad 
der kommer af nye tiltag i år er endnu ikke 
besluttet. Der vil igen i år blive åbent lørdag 
aften med optræden og mulighed for at købe 
mad og drikke.
På vikingemarkedet kan man som sædvanlig 
købe vikingemad, pølser, øl, mjød og kaffe 
m.m. Der er bestilt godt vejr. Men det sker, 
at der er leveringstid. Vi har indtil nu holdt 
vikingemarked 10 gange på Vikingecenter 
Fugledegård. De første to år var det i slut-
ningen af efterårsferien. Derefter har det 
været den første weekend i oktober. Vi har 
næsten hvert år været heldige med vejret. 
I 2011 havde vi 28 grader midt i oktober. 
Det var en varm oplevelse i tykt vikingetøj af 
uld. Det har nogle år regnet lidt under mar-

kedet. Men vi har aldrig oplevet dagsregn. I 
2018 regnede del lidt om lørdagen. Natten til 
søndag kom der 40 mm regn. Det gav store 
parkeringsproblemer. Indkørslen til parke-
ringspladsen er blevet forbedret, så vi bedre 
vil kunne klare det, hvis det skulle ske igen.

Under markedet vil man kunne se udstillin-
gen Kongsgård og Kultsted – Vikingerne ved 
Tissø. Her finder man også kopien af Tis-
søringen, som er en rekonstruktion af den 
originale guldring på 1830 gram rent guld. 
Den originale ring er fundet på nabogården i 
1977. Man kan også se fundamenterne af den 
gamle kongsgård, som har ligget på stedet 
gennem 500 år fra ca. år 550 til år 1050.

Se mere om vikingemarkedet på
www.vikingemarked.dk

Røde Erik og hans runesten –
Om årets Tissø Vikingemarked 
 

Strandvejen 46 Reersø · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 90 22 · info@reersoekro.dk  · www.reersoekro.dk

Reersø Kro
Den mere end 300 år gamle Reersø Kro, er idyllisk beliggende på den skønne halvø 
Reersø mellem Kalundborg og Slagelse. I den gamle krostue med originale bjælkelofter, 
serveres der god gammel kromad tilberedt af årstidens friske, lokale råvarer – så vidt det
er muligt. Vi har åbent hver dag året rundt fra kl. 12 og i sommermånederne, byder vi 
også velkommen i vores overdækkede gårdhave.
 
En af kroens absolutte specialiteter er smørstegte friske ål ad libitum fra eget fadebur 
– hele året rundt!
 
Ud over frokost og aftensmad fra vores spændende a la carte kort, tilbyder vi endvidere 
kro-ophold samt smukke lokaler, der danner rammen om alle former for arrangementer. 
Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om netop Jeres næste arrangement.
 
Kom og nyd nogle hyggelige timer i vores enestående omgivelser – og book meget gerne 
bord forud for Jeres besøg.
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Besøg Danmarks 
største vingård

DYR EHØJ V I NGA A R D

Dyrehøj Vingaard accusamus et iusto odio dignissimos 
ducimus qui blanditiis prae sentium volup tatum de 
leniti atque corru pti quos dolores et quas molestias 
excep turi sint occa ecati cupi ditate non provident. 

Similique sunt 
hin culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est 
laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, 
cum soluta nobis est eligendi. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Hatum de leniti atque 
corru pti quos dolores et quas

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 2843 5891, www.dyrehoj-vingaard.dk
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Butikken er åben hver dag hele året. Kom ind 
og få en snak om vin eller køb en vinsmagning. 
 
Vil du gerne med på en rundvisning så er der 
mange ture på 1 time, 2 timer eller 3 timer.

Er I mere end 10 gæster kan I få jeres egen tur.

I Café Dyrehøj kan du opleve autentisk vin-
gårdsstemning mens du nyder et glas vin og 
en god frokost. Caféen har løbende arrange-
menter hele året.

 Se åbningstider, menuer, datoer for arrange-
menter på hjemmesiden.

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 5082 3713, www.dyrehoj-vingaard.dk

Besøg den største vingård i Danmark

Danmarks største vingård
– ligger midt i Vinlandet på Røsnæs  
 

  Dyrehøj Vingaard ligger på det 
solrige Røsnæs ved Kalundborg 
og er Danmarks største vingård 
med 35.000 planter og en årspro-
duktion i 2019 på henved 50.000 
flasker.

De kalkholdige skrænter og det kølige klima
giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer.
I vinkælderen bliver de ædle produkter skabt
af vinbonden og hele teamet bag vingården.
Al vin og spiritus fra Dyrehøj Vingaard mar-
kedsføres under navnet RÖS. RÖS henviser
kort og præcist til vinmarkernes og vineriets
unikke geografiske beliggenhed på Røsnæs,
og logoet signalerer i sin form, at det der
tilstræbes, er den højeste håndværksmæssige
kvalitet der kan opnås. Dyrehøj Vingaard ejes 
af Tom Christensen, som styrer hverdagen 
sammen med sin søster, Betina Newberry.
Tom har altid været landmand og har været
vant til årets gang i marken, mange ansatte
og mange bolde i luften. Derfor var der heller
ikke langt fra tanke til handling, da en af na-
boerne nævnte, at “du har Danmarks bed-
ste placering til vindyrkning”. Det var klart 
fra starten, at kvaliteten i vinen var alfa og 
omega, så derfor er produktionen anlagt i 
en størrelse der kan tiltrække professionelle
interessenter og ikke mindst en dygtig velud-

dannet vinmager. Tom har en vision for sin
vingård, men også for dansk vin. “Der skal
laves topvine, der har internationalt niveau.
Vi ved, at dansk frugt er formidabelt og nu
hvor man har fremavlet nogle vindruesorter
der både kan modne i vores klima, men også
smager godt, så må grundlaget være lagt”.

Smag på Røsnæs i caféen
Mærk vingårdsstemningen på Café Dyrehøj
hvor der serveres gode frokostretter, kaffe,
kage og om sommeren også a la carte retter
om aftenen. På vinkortet er gårdens mange
vine hvor vinmenuen giver en mulighed for at
smage flere vine. I løbet af året afholdes 
mange arrangementer på vingården hvor 
caféen er omdrejningspunktet for en god 
oplevelse. Kombiner evt. en frokost med en 
rundvisning. I den hyggelige gårdbutik kan du 
få en snak om hvordan man dyrker druer 
eller hvordan man laver gin. Butikken byder 
på hele udvalget af vin og spiritus fra egen 
produktion og her kan du også høre mere 
om rundvisninger og arrangementer.

Druerne
Druesorterne på markerne er fordelt på 6
hvidvinssorter og13 forskellige rødvinssorter.
De hvide druer er hovedsageligt Solaris, 
Muscaris, Johanniter og Souvignier Gris. Ho-

vedvægten af blå druer er Cabernet Cantor,
Spätburgunder, Cabernet Cortis, Monarch,
Leon Millot og Rondo.

Vinene
Mousserende vine, rosé og hvidvine er do-
minerende, men rødvin og hedvin er også at
finde på hylderne. Spiritus, gin, druebrænde-
vin, drâm, rom, likører m.m

Klima og terroir
Klimaet på Røsnæs hører til det tørreste og
mest solrige i Danmark. I gennemsnit falder
der kun 523 mm nedbør pr. år mod landgen-
nemsnittet på 664 mm. pr. år og normalt lig-
ger Røsnæs på Cirka 100 solskinstimer over
landsgennemsnittet på 1.730 pr. år. Røsnæs-
halvøen er en kalkholdig vold af ler, sand, 
grus og sten, som blev skubbet op under 
den sidste istid. Røsnæs er den østlige del af 
en randmoræne, der fortsætter undersøisk
til nordspidsen af Fyn.

Nyskabelse: En vinbar
Dyrehøj udvikler sig hele tiden, og et af flere 
tiltag i 2020 er etableringen af en vinbar,hvor 
salget styres fra butikken. Her kan gæster nu 
også købe et enkelt glas, måske til spisningen 
i cafeen eller blot at nyde på vingården.

Betina Newberry, vinbonde, og Dyrehøjs vinmager, 
Zach Brierley, i en af Dyrehøjs mange vinmarker.

85,-
85,-

85,-

85,-
I ADMIRALEN

ONSDAGS-
TILBUD

17.30 - 21.00

BORDBESTILLING 
NØDVENDIG

58 86 45 00
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Antenne-eksperten:
Får du sort skærm fra 1. april? 
 

GO HIGH 
AKTIVITETSPARK

Åben fra den 4. april til den 16. november
Se åbningstider på www.kragerup.dk

GO HIGH KLATREPARK (Climbingpark)
GO BOUNCE TRAMPOLINPARK 
MORDMYSTERIET (Murdermystery)
KANOSEJLADS (Canoeing)
BUESKYDNING (Archery)
FODBOLDGOLF (Footgolf)
MOUNTAINBIKE
ARCHERY ATTACK
MEGABORDFODBOLD

SPIS, SOV OG 
OPLEV PÅ 
KRAGERUP 
GODS

I Restaurant Blixen kan I spise lækre middage fra vores á la carte kort. Er 
vejret godt, kan I spise udenfor på vores terrasse. Kragerup Gods har 57 
hotelværelser. Vi tilbyder standard, superior og deluxeværelser. Deluxe-
værelserne er alle beliggende i hovedbygningen sammen med vores pool-
område. I aktivitetsparken kan I grille jeres egen burger. Vi tilbyder både 
okse- kylling og veganerburger. Prøv også vores lækre højlænderpølser 
eller panini.

  Undgå sort skærm, siger Ole 
Hansen, Antenneservice: Det er 
fra politisk side  besluttet at om-
lægge frekvenserne på tv kana-
lerne, som modtages med en al-
mindelig antenne, og fremover 
kun sendes i det såkaldte DVB-
T2 system. Og det kan medføre, 
at man mister kanalerne, hvis 
man ikke har det rigtigt udstyr, 
siger Ole – og tilføjer: Hvis du er i 
tvivl, tilbyder jeg at komme forbi, 
helt uforpligtende, og tage et kig 
på udstyret og en snak. Så ser vi, 
hvilke muligheder du har.

Ole Hansen, indehaver  af Høng Antenne-
service, kan også andet end at give  gode 
råd. Han sælger også tv. I alle prisklasser og 
mærker, tilføjer han og tilbyder en komplet 
installation med montering/ophængning, til-
slutning og forklaring om betjeningen. 
- Jeg kan tilbyde en komplet service, som kun-
den ikke kan få, hvis man handler på nettet,
i Bilka eller lignende. Og så gir jeg mig tid til 
kunden for at skabe tryghed inden vi handler, 
siger han. Ole Hansen tilbyder gerne en ufor-
pligtende snak. Det er win-win også for kun-
den, fordi dialogen foregår i kundens hjem, 
hvor man så kan løse udfordringerne på
stedet. Jeg kører ud også aften og i week-

ends, når kunden har tid, tilføjer Ole, der fået 
endnu bedre WIFi produkter på lager. Ole 
har været med i mange år. Og han kender 
(Vest)Sjælland bedre end de fleste. Her er 
ingen opgave for lille, og de færreste udfor-
dringer er for store. – Netforbindelserne er 
blevet meget bedre, og et større og mere 
varieret udbud af tvpakker gør, at der også er 
mere at komme efter i tvudbuddet, siger han
– Vi opererer naturligvis meget i lokalområ-
det langs strandene og ind mod Gørlev og 
Høng. Der er mange opgaver i sommerlan-
det og mindst lige så mange i byerne. Men
efterhånden er arbejdsområdet bredt ud til
store dele af Vestsjælland, siger han.

Ole kan sin geografi
– Jeg har ikke tal på, hvor mange adresser, jeg
har besøgt som tv-, og radio- og antenne-
mand gennem årene. Men det er da blevet
til nogle stykker! Manden bag Høng Anten-
neservice lægger stor vægt på at være opda-
teret i sin profession.
– Der er nærmest kontant ny udvikling, nye
produkter på markedet. Det kan jeg godt
lide, for det er udfordrende.
– En af de opgaver, jeg har løst rigtig mange
af, er montering af fladskærms-tv med væg-
beslag og tilslutning. I den mere komplekse
del er totalinstallation af tv- og teknik-pakker
med ledningsnet og alle øvrige montageop-

gaver. Det er faktisk et meget varieret job. 
Og så er du jo hele tiden i kontakt med men-
nesker, siger Ole Hansen, der har speciali-
seret sig i paraboler, antenner, salg, service,
montage og som autoriseret forhandler af
CanalDigital, Viasat, Boxer og Net1.
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Populær cafe der glæder både  ansatte 
og gæster med livsglæde og højt humør 

  Det oser af hygge og glade an-
sigter i det gamle røde hus på 
Hovedgaden 18 i Høng. Engang 
var her en bank, men nu er det  
Café Liv, der folder sig ud. Og ud-
videde åbningstider skaber end-
nu  mere liv, end der har været 
tidligere.

Cafe Liv er en anderledes café, som i den 
grad lever op til sit navn. For liv er der mas-
ser af i rammer, hvor Madam Blå har sin 
faste plads i et interiør, som stilmæssigt er 
anderledes end de fleste af de unge gæster 
har oplevet; og samtidig et glædeligt gensyn 
for alle dem, der har været unge længe og 
måske husker de klassiske hjem fra 50erne 
og 60erne. Café Liv, en del af Fonden Det 
Private Botilbud, er en socialøkonomisk virk-
somhed, der blev skabt som et dagtilbud til 
voksne udviklingshæmmede og lettere psy-
kisk syge unge mennesker. Fonden er en selv-
ejet non-profit fond med stort socialt ansvar 
for samfundet, og hvis eneste formål er at 
skabe trivsel og udvikling for unge handicap-
pede. - Det er meget vigtigt at understrege, 
at Cafe Liv ikke er en kommerciel forretning, 
men en virksomhed, som blandt sine formål 

også skal udfordrer de unge, der er ansat 
her. 12 unge er knyttet til Cafe Liv, og dertil 
kommer cafeens dygtige stab af fastansatte 
medarbejdere, siger lederen af Det Private 
Botilbud, Keld Tanning. Han afløste Allan 
Jensen i 2019. I januar for ni  år siden kunne 
de unge for første gang slå dørene op til det 
nye cafémiljø i Hovedgaden. Cafeen er skabt 
i rammer, som sikrer, at de unge  har fået en 
indholdsrig og spændende arbejdsplads.

Her er glæde og smil
Keld Taaning og staben i Det Private Botilbud  
lægger masser af energi i Cafe Liv til fordel 
for de unge, og det afspejles i, at de unge nu 
har fået endnu mere at se til, Åbningstiderne 
er nemlig blevet udvidet. Det har betydet, 
at fredagen er forlænget til klokken 20 – og 
at man nu også kan nyde en brunch lørdag 
formiddag fra klokken 9.30.   som nu har fået 
endnu mere at se til. Det Private Botilbud 
har valgt at fortsætte alle de projekter, der 
har været gældende siden starten, men med 
øget fokus på synlighed og udvikling af såvel 
bosteder, samarbejde med CSU i Slagelse 
og specialisering af botilbuddene. - Vi kan 
også glæde os over at være godkendt som 
skolepraktiksted, siger  Keld Taaning. Mellem 

pander og gryder er det køkkenchef Anders 
Touborg, der styrer løjerne. Et job, han er 
meget glad for. Café Liv er glæde, smil og en 
god omgangstone. Alle skal føle sig velkomne 
her ... Det er ligesom at træde ind i ”mormors 
stue”. Her er alle borde dækket med skønne
duge, kaffestel og bestik, hvoraf det meste 
kommer fra genbrug. Du kan her nyde en 
kop kaffe, kage, smørrebrød, dagens ret, eller 
andet godt fra caféens velassorterede menu-
kort. Her er mad i huset, eller ud af huset. Og 
så fortsætter vi successen fra sidste år med
gourmétmiddag tirsdag og torsdag, ved for-
udbestilling senest fredag ugen forinden.

Gourmétmiddagene har fået
et stort publikum
Alt mad tilberedes fra bunden af de bedste
råvarer, og stedet er et rigtig godt alternativ
til fastfood-stederne og mange bruger stedet 
som fast mødested, for eksempel pensio-
nister, motionister, efterskole-elever, unge 
fra gymnasiet og andre, der nyder den helt 
særlige atmosfære og stemning der er her. 
Kalundborg Kommune og Café Liv visiterer
i fællesskab borgere som passer til målgrup-
pen til tilbuddet.

Besøg og se møllen arbejde  
Børnene kan male mel på små kværne 

Åbent tirsdag og torsdag kl. 13-16 
fra 15. juni til 31. august og i efterårsferien  
- samt på Mølledagen tredje søndag i juni.

Der er julemarked i møllen 28. og 29. november kl. 10-16.  
Har I familien på besøg eller er I et selskab,  

så ring på 2031 9320 og få en aftale 
www.loevemoelle.dk

GØRLEV TRÆLASTHANDEL A/S
Østerled 32
4281 Gørlev
Tlf. 5885 5207

GØRLEV TRÆLASTHANDEL A/S

GRØNVOLD & SCHOU A/S
Sorøvej 19
4200 Slagelse
Tlf. 5855 4400

goerlev.xl-byg.dk
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Algade 31 • 4281 Gørlev Købmand 
Thomas Klembo Nielsen

Meget mere discount!

Åbent alle
 ugens dage     

 7-21
REMA 1000 i Gørlev ligger i 
bymidten overfor bytorvet



Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole 
bygger på den Grundtvig-Koldske skoletradition.

Friskolen blev oprettet i 1867.
Efterskolen i 1890.

SFO’en i 1993
Friluftsgården 2019

Indtil 2012 hed skolen Vinde Helsinge Fri- og Efterskole
Oplysning, udvikling og ansvarlighed er de moderne begreber for skolens virke og grundholdning.

Friskolen tilbyder undervisning for ca. 180 elever fra 0. klasse til og med 9. klasse.
Efterskolens ca. 120 elever tilbydes et skoleår i 9. eller 10. klasse med fokus på:

gymnastik, idræt, fællesskab og sund livsstil.
Friluftsgården – Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehave er en integreret naturinstitution, hvor 

børnene er ude det meste af dagen. Der er 45-60 børn i 0-6 års alderen.

VINDE HELSINGEVEJ 41 · 4281 GØRLEV · TLF: 5885 9100 · KONTOR@EFTERSKOLE.NU

WWW.VINDEHELSINGE.NU · WWW.EFTERSKOLE.NU · WWW.FRILUFTSGÅRDEN.NU
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RSSKRIFT 2019

ÅRSSKRIFT 2019

  Lige uden for landsbyen Vinde 
Helsinge mellem Gørlev og  
Reersø ligger der et stort  
bygningskompleks. Det er Vinde 
Helsinge Friskole, Vestsjællands 
Idrætsefterskole og Friluftsgår-
den – Vinde Helsinge Vuggestue 
og Børnehave. 

Det hele startede i 1867 med at en gruppe 
forældre ønskede at lave et alternativ til den 
offentlige skole. Derfor fik de besøg af skole-
manden Chresten Kold, som hjalp dem med 
at starte Vinde Helsinge Friskole. I 1890 kom 
efterskoleafdelingen. Det er Sjællands ældste 
efterskole, som i dag hedder Vestsjællands 
Idrætsefterskole. Den nyeste afdeling er dag-
institutionen Friluftsgården med vuggestue 
og børnehave. Den åbnede i 2019. 

Med både vuggestue, børnehave og friskole 
samme sted med samme værdier, giver det 
forældre en unik mulighed for at give de-
res børn tryghed og sammenhæng i deres 
opvækst.

Friskolen
Vinde Helsinge Friskolen har ca. 180 elever 
fra 0. til 9. klasse, som kommer fra nærområ-
det. Skolen bygger på de Grundtvig Klodske 
skoletanker med tæt kontakt imellem skole 
og hjem.  Skolen vægter høj faglighed i såvel 
boglige som kreative/praktiske fag.

Efterskolen
Vestsjællands Idrætsefterskole er en boglig 
idrætsefterskole, som giver eleverne opti-
male muligheder for at udvikle den bedste 
udgave af dem selv. Alle elever har udover 
de boglige fag, fællesgymnastik og linjefag. 
Linjefagene er Fodbold piger, Fodbold dren-
ge, Krop Sind og Sundhed, Spring, Trampo-
lin, Dans og Outdoor. 

Der er ca. 120 elever på efterskolen, som 
primært kommer fra hele Sjælland og de går 
i 9. eller 10. klasse.

Friluftsgården
Friluftsgården – Vinde Helsinge Vuggestue 
og Børnehave er en integreret naturinstitu-

tion, hvor børnene er ude det meste af  
dagen. Institutionen er placeret i en helt ny 
bygning lige over for skolen med stor lege-
plads tæt ved friluftsplads og sportsplads.

Friluftsgården har plads til 60 børn i alderen 
0-6 år. Institutionen er startet i 2019 ved en 
fusion med privatinstitutionen Bondegården, 
som lå lidt vest for Vinde Helsinge.

I kan læse mere her:
www.vindehelsinge.nu
www.efterskole.nu
www.friluftsgården.nu 

Fra vuggestue til idræts- 
efterskole – under samme tag
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Algade 14  •  4281 Gørlev  •  Tlf.: 0045 3022 8747  •  e-mail: gorlevturist@gmail.com  •  www.gorlevturistinfo.dk

Hos GSC anlæg A/S finder I et team, der i samarbejde  
udfører en bred vifte af entreprenør- og kloakarbejde. 
Virksomheden består af dygtige og engagerede  
medarbejdere, og vi arbejder fleksibelt i forhold til  
jeres behov og ønsker, når det kommer til kloakarbejde  
og andet entreprenørarbejde.

Vi råder over en komplet og moderne maskinpark til  
løsning af de opgaver, vi indgår aftaler om.  

Entreprenør- og kloakarbejde

Ønsker I en erfaren og professionel entreprenør og samarbejdspartner, ser vi frem til at høre fra jer.
Ring til os for et uforpligtende tilbud på 58 85 92 72

• Nedrivning, om- til- og nybygning
• Alt i støbearbejde
• Etablering af haveanlæg og terrasser
•  Etablering af spildevandsløsninger – herunder 

beplantet filteranlæg med lille pladskrav. Kan  
også etableres ved høj grundvandstand.

•  Afretning, reparation og vedligeholdelse af grusveje
• Slamsugning og spuling af kloakker og dræn
• Tømning af septiktanke
• TV-inspektion af kloakker

 
Hurtig og effektiv  

knusning af grunde,  
ufremkommeligt krat  

og skråninger


