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Torsdag 2. juli 2015 
Heldagstur til Naverhulen, Helsingør, og Orkidégartneriet, Fredens-
borg. Kaffe med hjemmebagt snegl undervejs.  Naverhulen er det 
populære navn for Navergården i Sct. Anna Gade 21. Ejendommen 
er hjemsted og værneting for Klub For Berejste Haandværkere 
i Helsingør. Frokost: Navergryde i Naverhulen før viderekørsel.

Torsdag 6. august 2015
Aftentur til Sidinge Gårdbutik. Sidinge Gårdbutik & Frugtplantage 
ligger i hjertet af Odsherred, 10 km fra Vig. Der serveres kaffe 
med sandwich.

Afgang: kl. 8.00 fra Gørlev Turistbureau Algade 14 Gørlev.
Hjemkomst: ca. kl. 18.00.
Pris 375,00 for medlemmer – 400,00 for ikke medlemmer
Tilmelding til Gurli Wittrock 
på tlf. 29 45 67 05 senest 24. juni 2015

Afgang: kl. 18.00 fra Gørlev Turistbureau Algade 14 Gørlev.
Pris 100,00 for medlemmer – 125,00 for ikke medlemmer
Tilmelding til Gurli Wittrock 
på tlf. 29 45 67 05 senest 22. juli 2015

UDFLUGTER med Gørlev Turistforening

www.visitvestsjaelland.dk
GØRLEV

Cikorievej 20· 5220 Odense SØ· Tlf. 66 11 30 34· www.clausengrafisk.dk

Forbehold for ændringer af åbningstiderne.
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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 Gør-
lev. 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 Groß-
gemeinde Kalundborg eine ganz besondere 

Freude, das Touristenmagazin 2015 präsen-
tieren zu dürfen.

Den Touristen Im südlichen 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 größten 
Restaurants, der Schifferkrug (Skipperkroen) 
in Mullerup und Reersø Krug.

Die Gegend bietet aber viel mehr als Son-
ne, Wasser und Strand. Grosse und kleine 
 Sehenswürdigkeiten findet man überall. 
 Besonders 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 2015. I den syd-
lige del af Kalundborg Kommune har De 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. Men områ-
det byder på meget mere end sol, vand og 
strand; mange andre små og store attrak-
tioner venter Dem.

To af de besøgsmæssigt største attraktioner 
i området er Birkegårdens Haver i  Tågerup 
og Kragerup Gods med sin Go – High, hvor 
verden kan opleves fra trætoppene, og 
hvor det nye fodboldgolfanlæg også trækker 
mange til. Men de mange mindre museer og 
besøgssteder må ikke overses. F.eks. rum-
mer 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.

  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 2015 Tourist Magazine.
As a tourist in the southern part of Kalund-

Af borgmester Martin Damm

Velkommen 
til Kalundborg Syd
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Permakultur & 
søde dyr i haverne

Birkegårdens Haver
Tågerupvej 4, Tågerup
4291 Ruds Vedby
Tel. +45 58 26 00 42 
bh@birkegaardens-haver.dk 

birkegaardens-haver.dk

Sommer / Summer: 16/04– 20/09 – kl. 10–18. 
Halloween: 10/10–17/10 – kl. 11–17. Plus til Jul.

For børn
For children

For familier
For families

For voksne
For adults

5 fantastiske haver!

Hele din families fælles udfl ugtsmål!

Indendørs gokartbane.

Børnegården og 3 andre legepladser.

Det tamme dådyr Jane.
Nyhed 2015: Kunst og kreativitet 
i den dansk/engelske have. Dyreområde!

Picnicområder / 2 med grill.

Birkegården er din families fælles udfl ugtsmål. Her er 5 havetyper, 
legepladser, dyreområde, minigolf, picnicområder, café og gavebutik.

Birkegården is a day out for all the family, with fi ve different gardens, 
playgrounds, animal pens, crazy golf, picnic areas, a large café and a gift shop.

Dejlig stor café, som også 
afholder voksenarrangementer.

Børnedage: 
14-15/5, 8-9/7, 15-16/7, 22-23/7 og 29/7.

Nyhed: Permakulturhave!
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Permakultur & 
søde dyr i haverne

  Sidste års nye lille dyr i 
Birkegårdens  Haver var føllet 
Bandit, der hurtigt blev en af 
børnenes absolutte favoritter. 
 
Et af dette års nyskabelser er permahaven, 
som Birkegården har lagt meget betydelige 
kræfter i at få op at stå. Nu er den færdig, 
og den er absolut et besøg værd.

En anden nyhed anno 2015 har fået over-
skriften Kunst og Kreativitet i Haven. Ud-
valgte kunstnere og hobbykunstnere ud-
stiller deres værker, som kan ses rundt på 
anlægget, dog primært i den dansk/engelske 

have. Der vil være infoskilte ved værkerne.
Kunst og Kreativitet i Haven indvies ved for-
årsmessen lørdag og søndag 9. og 10. maj og 
værkerne udstilles lige til sommersæsonens 
slutning 20. september.

Birkegårdens Haver arbejder hele tiden på 
nyskabelser og nyheder. Der er mange ting 
i støbeskeen.

Nogle af dem dukker op i løbet af 2015. 
Man kan følge med på havernes hjemmeside  
eller  allerbedst  møde op og opleve dem ved 
selvsyn.

   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 grown 
– ups and children alike.

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

Birkegårdens Haver
Tågerupvej 4, Tågerup
4291 Ruds Vedby
Tel. +45 58 26 00 42 
bh@birkegaardens-haver.dk 

birkegaardens-haver.dk
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Åbningstider:
1/4-15/10 weekends og helligdage samt  

dagligt i skolernes sommer og efterårsferie
kl. 13.30 - 17.00

Åbningstider: 
I perioden 1. april - 15. september er der åbent i weekender, helligdage 
samt dagligt i skolernes sommerferie (dog lukket om fredagen) og efter-
årsferie kl. 13.30-17.00. I perioden 1. oktober - 31. marts kun grupper efter aftale.

Reersø Amerikanerbilmuseum

E-mail: Fullsize.Memorial.Hall@mail.tele.dk

Voksen: kr. 50,- 
Børn (5-16 år):  kr. 20,-

Telefon: 58 85 97 07 Mobil: 40 11 97 13 
Strandvejen 40   Reersø 4281  Gørlev 

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
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  Det var en kendt købmand i Slagelse, 
der tog initiativet til en havn i Mullerup. Og 
godt nok ligger Slagelse, hvor den ligger; men 
Mullerup havn var oprindeligt Slagelses havn.

Havnen blev grundlagt 1838 og indviet to år 
senere af købmand H. H. Schou. Der blev 
udskibet korn og opført to magasinbygnin-
ger på stedet, hvoraf den ene senere blev 
omdannet til Skipperkroen. Schou byggede 
også et teglværk, som blev nedrevet i løbet 
af 60erne.

Fra 1905 til 1922 ejedes havnen af Slagelse 
Kommune, der moderniserede den for 
25.000 kr. Der var livlig trafik på havnen med 
korn, kul, faxekalk, cement og meget mere.

Gørlev Sukkerfabrik 
overtog havnen
I 1922 købte Vestsjællands Sukkerfabrik i 
Gørlev havnen for 55.000 kroner og brugte 
den til udskibning af sukker. Over 140 kyst-
fartøjer anløb havnen, og der blev også anlagt 
et togspor fra den eksisterende roebane til 
havnen, så der var jernbaneforbindelse mel-
lem Gørlev og Mullerup.

Havnens erhvervsmæssige betydning for-
svandt i takt med udbygningen af den bil-
ligere landevejs – og jernbanetransport. Hav-
nen forfaldt, og De Danske Sukkerfabrikker  
DDS, solgte efter 2. verdenskrig havnen til 
A. Jespersen & søn.

Først i slutningen af 60erne sker der endelig 
noget.

Eventyret om Botved
Botved Boats (Ole Botved) fik øje på 
 Mullerup Havns smukke beliggenhed ud til 
Musholm Bugt. Botved Boats A/S overtog 
og restaurerede havnen og området for 6 
mio. kr. Der skabtes en moderne Marina. 
Skipperkroen ser dagens lys og der bygges 
en produktionshal til produktion af luksus-
motorsejlere med det meste af verden som 
marked. Der blev også etableret en camping-
plads i forbindelse med havnen.

Den 12. juli 1969  indvies anlægget og en hel 
ny æra starter for Mullerup havn.

Allerede året efter kommer den første plan 
for et stort sommerhusområde umiddelbart 
i nærheden af Havnen. Det bliver imidlertid 
aldrig til noget.

Det skulle også blive skæbnen med de mange 
planer om udvidelser der fulgte de følgende 
år. Sidst i 70erne kom debatten om kerne-
kraft i Danmark. I 1980 kom der et landsplan-
direktiv, der berørte 38 kommuner i Danmark. 
Der blev udpeget 15 reservationsområder 
for A – kraftværker. Mullerup var et af dem.

Der var stor modstand i befolkningen og 
i 1985 vendte politikerne tommelfingeren 
nedad.

Landsplandirektivet blev imidlertid ikke op-
hævet og man fandt på at området kunne 
reserveres til ”anlæg med særlige beliggen-
hedskrav.” Det skulle vise sig at dække over 
eksempelvis flyveaskedepot fra kulfyrede 
kraftværker eller kæmpe vindmøller.

Også det projekt udløste modstand og det 
blev aldrig til noget med disse planer.

Der opstod en idé om en færgerute fra 
 Mullerup til Kerteminde som alternativ til 
Storebæltsruten. Gørlev Kommune for-
handlede med Kerteminde kommune 
og var langt fremme med planlægningen. 
 Kommunen havde sågar set på en færge hos 
det Sydfynske Dampskibsselskab, der havde 
færgen ”Ærø” til salg. Da Foreningen af dan-
ske Havne kom ind i billedet, blev der sat en 
stopper for planerne. Hverken Korsør eller 
Kalundborg så med milde øjne på initiativet.

I midten af 80erne blev havn og bådeværft 
overtaget af Coronet A/S, som var et selskab 
under B&W. Herefter fulgte en plan om en 
stor udvidelse med ferie – og kursuscenter 
med fra 45 – 250 bådpladser og 220 lejlig-
heder på Timeshare basis.

Der fulgte mange forhandlinger med amt og 
ministerier med henblik på projektet og for 
at få ophævet det landsplandirektiv der lagde 
sig hindrende i vejen.

Et nyt mindre projekt blev i begyndelsen 
af 1987 forelagt af direktør Bjarne Olsen, 
 Coronet Trading. Det omfattede istandsæt-
telse af havnen, fortsat anvendelse af båd-
værftet og videreførelse af Skipperkroen. 
Timesharelejlighederne var blevet reduceret 
til hytter.

Allerede et par måneder senere blev pro-
jektet udvidet igen, 250 bådpladser og 132 
dobbelte ferieværelser i tilslutning til kroen.

Mullerup Havn 175 år
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Men ideerne forblev ideer. Måske fordi da-
værende miljøminister Christian Christensen 
ikke svarede! Da ministeriet endelig reagere-
de   det var i begyndelsen af 1988, var B&W i 
dyb krise   og havnen gik i betalingsstandsning.

I starten af 90erne opstår et nyt initiativ 
”Roswill Financial Group”. Udenlandske in-
vestorer med storkapital i ryggen står klar til 
at omdanne Mullerup Havn til et Ferie – og 
Kongrescenter til 250 mio. kr. Investorernes 
danske rådgiver er en 53 årig mand der ud-
giver sig som direktør Bent Wilson. Det viser 
sig at være en svindler af guds nåde. Som 
 bistandsklient gav han rollen som verdens-
mand og fuppede pressen, amtet, kommu-
nen, ansatte og en stribe af store firmaer   
uden at tjene en øre.

Alligevel kunne han snyde alt og alle i hvert 
fald for en tid.

Det var rene luftkasteller
Sydbank ejer havnen,  indtil et firma i Jørgen 

S. Olsen Gruppen, Forlev Vognmandsforret-
ning,  køber Mullerup Havn med overtagelse 
den 1. januar 1993. Dir. Jørgen Olsen havde 
set stedets mange kvaliteter og den smukke 
beliggenhed ud til Musholm Bugt. Jørgen 
Olsen vil skabe rammer for en udvidelse af 
havnen og et fremtidigt feriecenter.

Planlægningen for Mullerup Havn fortsætter 
i de kommende år.

Men onsdag 24. januar 1996 sker katastrofen. 
Den smukke gamle Skipperkro brænder ned 
til grunden.  

Der bliver hurtigt taget initiativ til genopbyg-
ning af Skipperkroen i samme stil men flyttet 
12 meter længere mod vest mod havnen. 
Byggestart var 10. juni og der var rejsegilde 
i september. Året efter var kroen igen fuldt 
funktionsdygtig. Pris i omegnen af 26,5 mil-
lioner kroner. Indvielsen blev fejret på festlig 
vis med indbudte gæster og taler. I slutningen 
af 1997 tildeler Gørlev kommune sin første 
bygningspris for den smukke genopførelse af 
Skipperkroen.

Der skete renoveringer og moderniseringer 
af andre bygninger på havnens område, og 
Jørgen S. Olsen havde mange planer for om-
rådet, som blev drøftet på en række møder 
med kommunen.

Samme år kom også et revideret lokalplan-
forslag og dermed også en række indsigelser. 
Der skulle gå endnu 10 år, før de planmæs-
sige rammer endelig var på plads, nemlig lige 
før Gørlev Kommune blev sammenlagt med 
Kalundborg.

Den 1. november 2004 tiltrådte Inger Sidney 
– Olsen som administrerende direktør for 
Forlev Vognmandsforretning og dermed 
Mullerup Havn. Der er siden investeret milli-
oner i modernisering af havnen, der dog også 
blev slemt tilredt af stormen Bodil i 2014. De 
nødvendige penge til reparationerne er fun-
det og opgaverne fuldført. I løbet af foråret 
forsvinder den gamle produktionshal. Et nyt 
rekreativt område opstår og varsler sammen 
med andre tiltag nye tider for den lille havn 
med den lange historie.

EL • KØL • FRYS • KLIMA • VARMEPUMPER
SOL- OG VINDENERGI

www.jkelogkoel.dk

58 85 61 80

APS

JK-1.pdf   1   11/03/11   12.47

Algade 31 4281 Gørlev · Tlf. 58860096

Åbningstider: 
Alle dage fra:
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Indvielse Mullerup Havn 1969

  Den grå hal på Mullerup Havn er også 
beretningen om en storm, der fik betydning, 
om den første mand i rummet, kosmonau-
ten Gagarin, om en succes. Og en konkurs. 
I år rives hallen ned og lukker en dramatisk 
erhvervshistorie.

Det begyndte i luften med flyvepioner 
 Anders Peter Botved, og det fortsatte på 
vandet med far og sønnen, Ole. Først med 
sejlbåde (snipe, en lille tomands sejljolle), 
 siden med motor – og lynhurtige speedbåde, 
som Botved Boats A/S under produktions-
navnet Coronet skabte en verdenssucces på.

Og i de år, hvor ambitiøse bestræbelser på 
succes og international gennemslagskraft  
var allermest i medvind, blev bådene byg-
get i Slagelse (allerede fra 1959) og derefter 

samlet og udskibet fra Mullerup Havn  –  fra 
den enorme, grå hal, der i dag mest af alt 
”bare” er en øjebæ, som ikke længere har 
den mindste erhvervsmæssige betydning. 
Og som  avisen allerede har berettet, forsvin-
der den grå hals 3.300 kvadratmeter store 
ramme fra Mullerup Havns overflade om få 
måneder.

Fra syd til Mullerup
Men eventyret om Botved Boats og Coro-
net havde næppe opnået større lokal plads 
i den erhvervsmæssige historiebog, hvis ikke 
en storm i 1967 fik så ødelæggende virkning, 
som tilfældet blev.

I november det år blev Botveds værft i Guld-
borgsund, hvor flere af tidens succes – både 
blev bygget, herunder LA Cruiser and the 27 

Seafarer, alvorligt ødelagt. Året efter købte 
Botved Mullerup Havn. Og i 1969 blev den 
grå hal indviet en varm juli – dag ved den 
måske største erhvervsmæssige ceremoni i 
Danmark det år. Flere end 1000 gæster var 
tilstede. Mange af dem udlandske honora-
tiores, erhvervstopfolk, grever og baroner; 
pengestærke investorer og bådkøbere.

Gagarins båd
I kølvandet på faderen (A.P.) Anders Peter 
Botveds erhvervssucces, udviklede sønnen 
Botved Boats – produktionen. Allerede i be-
gyndelsen af 50erne blev de første sejlbåde 
sat i søen (Tuborg Havn, København 1951), og 
i 1955 udskibedes den første speedbåd. Båd-
designer var amerikaneren Richard C. Cole, 
der foreslog navnet Coronet. I slutningen af 
50erne vendte A. P. Botved tilbage til Botved 

 Historien om en

verdenssucces og en kæmpehal, 
der snart forsvinder ...
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A.P. Botved og Gagarin

Ole Botved 1969 Mullerup Havn

Boats som den øverste leder, og i september 
1962 kunne han overdrage en Coronet 22 
Explorer til tidens mest berømte personlig-
hed, den smilende og livsglade russiske kos-
monaut, Jurij Gagarin, som under et ugelangt 
ophold i Danmark besøgte Botved Boats. 
Botved – familiens erhvervssucces varede 
til 1977. Salget af luksusbåde blev klemt af 
olie – og andre kriser, og kapitalen i virksom-
heden var væk. Coronet Boats blev solgt og 
overdraget til B&W, hvorunder bådproduk-
tionen fortsatte fra den grå hal og Mullerup 
i endnu godt 10 år. Ejerne af virksomheden 
gik konkurs. Og i 1988 var det slut.

Begyndelsen til enden
I 2006 overtog Tuco Yacht Værft i Faaborg 
i følge BådNyt formene og produktionen af 
bådene, der stadig kan bestilles.

Ole Botved udviklede sin virksomhed til 
Danmarks største bådproducent og ved sin 
død i 1985 havde Botved opbygget Coronet 
som et mærke med ry for høj kvalitet, solidt 
håndværk og fantastiske sejlegenskaber, på-
peger BådNyt.

Coronet nåede at blive et stykke flot, mari-
tim danmarkshistorie.

Ifølge formand for Coronet Yacht Club 
 Danmark, Christian Frederiksen, anslår 
man, at der i alt er blevet produceret 30.000 
 motorbåde under navnet.
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 Birkegårdens Haver
   Kragerup Gods, Konferencecenter, 

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

   Restaurant Strand Pubén
  Strandens Is og Grillhus
 Pias Ravhus, Reersø Havn
  Gørlev Kirke med de gamle runesten
  Vikingeområdet ved Tissø
  Reersø Kro 

  Reersø Amerikanerbil museum
 Vandringer på Kløveshøj og Ørnebjerg
 Høng Centret
 Hesteskue/føl –  og plagskue
 Eurospar, Hovedgaden
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APRIL

1 Kragerup Gods: Klatreparken Go High har åbnet sæsonen

2 Strandpubben åbner sæsonen, der er påskefrokost  
fra kl. 15.00-19.00. Tilmelding.

11
Kragerup Gods: Trailløb (10.00). Kragerup Gods: Babettes 
Gæstebud (18.00) historisk middag info@kragerup.dk til Pubben. 
Live Musik. Pubben har helårs åbent, undtaget mandag.

16 Birkegaardens Haver åbner fra 16 apr.-20 sep. fra kl. 10-18  dag-
ligt

18 Kragerup Gods 12.00 – officiel åbning af ny a la carte restaurant, 
Blixen, foredrag af Jens Jørgensen (13.00)

19 Kragerup Gods 11.00 – officiel åbning af ny a la carte restaurant, 
Blixen, foredrag af Tom Buk-Swienty (12.00)

MAJ

9 – 10 Kunst og forårsmesse i Birkegaardens Haver fra kl. 10.00-17.00

14-15 Børnedage Birkegaardens Haver fra kl. 11.00-17.00

17 Kragerup Gods, kviestalden: 13.00 Frokostbuffet
kl. 14-15.45 Koncert med Kansas City Stompers

23 Alle butikker i Gørlev åbner kl. 6.00 med tilbud samt morgenkaffe

23 Præsentation af årets Gørlev Vin i Super Brugsen

25 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

30 Bytorvet og i Super Brugsen besøg af ryttere fra Team Rynkeby  

JUNI

16 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

18 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00 

20 Torvedag, Bymidten Gørlev 10.00-13.00 (levende musik)

21 Mølledag. Løve Mølle har åben fra kl. 10.00-16.00

23 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

23 Sct. Hans aften i Birkegårdens Haver, samt havevandring fra kl. 16.30

23 Sct. Hans aften på Mullerup Havn

25 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00 

27 Torvedag, Bytorvet i Gørlev 10.00-13.00 (levende musik)

28 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

30 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

JULI

2 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

2 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

2 Reersø Kro torsdags JAZZ fra kl. 19.30

3 – 5 Heste og kræmmermarked, festpladsen i Gørlev 

5 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

4 Torvedag, Bytorvet i Gørlev 10.00-13.00 (levende musik)

7 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

8 – 9 Børnedage i Birkegaardens Haver, se program fra 10.00-17.00

9 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

9 Reersø Kro torsdags JAZZ kl. 19.30

9 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

11 Torvedag, Bytorvet i Gørlev kl. 10.00-13.00  (levende musik)

12 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

14 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00 

15 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

15 – 16          Børnedage i Birkegaardens Haver, se program fra 10.00-17.00

16 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

16 Reersø Kro torsdags JAZZ kl. 19.30

16 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

18 Torvedag, Bytorvet i Gørlev kl. 10.00-13.00 (levende musik)

19 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

21 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

22 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk-tlf. 22 81 73 73

22 – 23          Børnedage i Birkegaardens Haver, se program fra 10.00-17.00

23 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

23 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

23 Reersø Kro torsdags JAZZ kl. 19.30

25 Torvedag Bytorvet i Gørlev kl. 10.00-13.00 (levende musik)

26 Fjerkræ og Kaninudstilling Birkegaardens Haver fra 10.00-17.00

26 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

28 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

30 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

30 Damptog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

30 Reersø Kro torsdags JAZZ kl. 19.30

AUGUST

1 Torvedag, Bymidten i Gørlev fra kl. 10.00-13.00 (levende musik)

4 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00-16.00

6 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

6 Reersø Kro torsdags JAZZ fra kl 19.30

8 Torvedag Bytorvet i Gørlev kl. 10.00-13.00 (levende musik). 
Sidste Torvedag samt Konkurrencen ” På hat med Gørlev ”

11 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

13 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

13 Reersø Kro torsdags JAFF fra kl. 19.30

18 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

20 Blomster dekorationsaften v/Merry Sørensen, Birkegaardens 
Haver tilmelding senest 12 august 2015.

20 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00 

20 Reersø Kro torsdags JAZZ fra kl. 19.30

23 Kragerup Gods: 13:00 - frokost og koncert med Kirsten Siggaard 
info@kragerup.dk 

25 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

27 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

27 Reersø Kro torsdags JAZZ fra kl. 19.30

SEPTEMBER

11 – 13 Heste- og Kræmmermarked, festpladsen i Gørlev

20 Sommersæsonafslutning i Birkegaardens Haver 

OKTOBER

3 – 4 Vikingemarked Tissø fra  

10 – 17 Halloween i efterårsferien fra kl. 11-17, i Birkegaardens Haver

13 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

15 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00-16.00

15 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

17 Monster burger – buffet samt havevandring, i Birkegaardens 
Haver, se program

17 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

18 Motortog. Køreplan: www.vsvt.dk – tlf. 22 81 73 73

NOVEMBER

14/15 Kragerup Gods 10.00-16.00: Julemarked.

27 Roelygte-optog 17.00 fra Gørlev Hallen til Bytorvet med  
Holbæk Garden i front. Ved ankomsten til Bytorvet tændes 
byens juletræ 

28 Det årlige julemarked Løve Mølle fra kl. 10.00-16.00

29 Det årlige julemarked Løve Mølle åben fra kl. 10.00-16.00 

DECEMBER

28. nov- 
20. dec

Eventyrlig jul på landet: De 4 advents weekender fra kl. 14.00-
19.00, i Birkrgaardens Haver

20 Ris alamande på Gørlev Bytorv kl. 14.00

3 – 4 Juledekorationskursus tilmelding cafe@birkegaardens-haver.dk, 
Birkegaardens Haver

29 Juletræsfest i Enigheden i Gørlev kl. 19.00

Arrangementer for ‘15

Ret til ændringer forbeholdes
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  I 1910 skabte fabrikant Vilhelm Pedersen 
ved aktietegning et elektricitetsværk i Høng, 
som indtil 1937 forsynede Høng – borgerne 
med jævnstrøm. I tilknytning til elektricitets-
værket byggede Vilhelm Pedersen samme år 
et værksted, hvor han sammen med et par 
ansatte passede værket og fremstillede for-
skellige maskiner og redskaber til landbruget. 
Dermed var kimen lagt til den internationale 
industrivirksomhed, som Vilhelm Pedersens 
Maskinfabrik udviklede sig til.

Vilhelm Pedersens var en af tidens mest dy-
namiske og fremsynede erhvervsmænd, og 
med en bemærkelsesværdig udenlandsk sats-
ning skabte han en verdenskendt industri-
virksomhed i Høng.

Fra 1912 blev der produceret maskiner til sko-
tøjsindustrien, og samme år opførte Vilhelm 
Pedersen en stor administrationsbygning på 
Hovedgaden 24. Her var desuden indrettet 
to lejligheder samt udstillingsvinduer til præ-
sentation af virksomhedens maskiner. Der 
opførtes gennem tiden mange fabriksbyg-
ninger, og i 1936 startede en produktion af 
værktøjsmaskiner, hvilket er maskiner, der er 
i stand til at udføre samme arbejde, som kan 
udføres med værktøj, f.eks. boring, slibning 
og fræsning.

I 1942 opførte Vilhelm Pedersen på Østergade 
4 en sportshal, som blev stillet til rådighed 
for alle sportsudøvere i byen til badminton, 
tennis og gymnastik. Hallen kaldes i dag VP 
Hallen, idet den er opkaldt efter sin bygherre.

Der kom til at foregå meget andet end idræt 
i hallen. Her samledes Høng – borgerne til 
store møder, fester, udstillinger og koncerter. 
Dette store løft til kulturen i Høng skyldtes 
udelukkende Vilhelm Pedersens interesse og 
store offervilje.  

Indgangen til fabrikken var gennem en lille 
smøge ved Hovedgaden 24. Men i 1943 blev 
fabrikken ”vendt”, idet indgangen til fabrik-
ken blev flyttet mod syd til Østergade. Her 
opførtes samme år en ny administrationsbyg-
ning. Ligeledes i 1943 blev der ved Østergade 
opført en kantinebygning med ni værelser 
på 1. sal til lærlinge og ugifte medarbejdere. 

I 1944 opførte Vilhelm Pedersen en stor, her-
skabelig privatvilla på Østergade 2.

Vilhelm Pedersens Maskinfabrik var med sine 
ca. 275 ansatte Høngs helt store arbejds-
plads. Dengang pendlede man ikke, så for 
at afhjælpe boligproblemet, som derved 
opstod, opførte Vilhelm Pedersen en lang 
række boliger til de ansatte. I begyndelsen 
af 1940 ŕne byggede han fire etplanshuse 
på Rønnebærvej og 14 huse på Møllevej i 
halvandet plan hver med plads til to familier.

I 1952 opførte Vilhelm Pedersen Odinsparken, 
som er to boligblokke med i alt 36 lejligheder. 
Hermed rådede fabrikken over i alt 96 lej-
ligheder.

Høngs vækst i disse år er i høj grad knyt-
tet til Vilhelm Pedersens Maskinfabrik, som 

ubetinget er den Høng – virksomhed, der har 
spillet den største rolle for byens udvikling. I 
1952 havde Høng omkring 1775 indbyggere 
fordelt på ca. 510 husstande. Disse tal viser 
klart fabrikkens dominans i byen

I 1950´erne gik man i gang med at fremstille 
maskiner til udstansning af overlæder til sko 
samt forskellige tekstiler, hvilket med årene 
udviklede sig til fremstilling af højt avancerede 
computerstyrede værktøjsmaskiner, de så-
kaldte bearbejdningscentre.

Hård konkurrence fra udlandet, et vigende 
verdensmarked og faldende priser bevirkede 
imidlertid, at Vilhelm Pedersens Maskinfabrik 
i 1993 gik i betalingsstandsning.

I 1995 købte ”Skandinavian Mobility EC 
Høng”, der blandt andet producerede hos-
pitalssenge, hele det store bygningskompleks 
i Høng. Virksomheden ændrede i 1999 navn 
til ”Invacare EC – Høng A/S”.

Med udgangen af 2011 blev hele produktio-
nen flyttet til Sverige, og fabrikken blev sat 
til salg.

Bygningerne ved Østergade, det vil sige ad-
ministrationsbygningen, kantinen, sportshal-
len og privatvillaen, danner en hel gade for sig 
selv og er et minde om dengang, Høng var 
en betydningsfold industriby. 

3: Bent Frandsen, lokalhistoriker, skrev i 2007 en bog 
om Vilhelm Pedersen Maskinfabrik A/S (i baggrunden). 
Bent Frandsen har også forfattet denne artikel.

1: Den karakteristiske administrationsbygning og hovedsæde 
på Østergade for Vilhelm Pedersen Maskinfabrik – og senere 
for Invacare, mens den eksisterede i Høng.

Vilhelm Pedersens 
Maskinfabrik i Høng

2: Fabrikant Vilhelm Pedersen – manden der skabte 
et industrieventyr gennem mange årtier i Høng

1
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MæglerMortensen Aps · Slagelsevej 20, 4270 Høng · Tlf. 30 35 28 66 · www.maeglermortensen.dk

www.boligsiden.dk · www.husavisen.dk · www.maeglermortensen.dk
På disse 3 primære portaler finder du alle de ejendomme, vi har til salg.
På www.boligsiden.dk kan du vurdere vore præstationer under punktet ”find mægler”.

SOLGT ELLER GRATIS

Når du ønsker at sælge, vurderer vi 
gerne din ejendom, udarbejder et over - 
skueligt salgsbudget og giver dig en 
professionel rådgivning, inden du sæt-
ter din ejendom til salg. 

Når din ejendom sælges gennem os, 
er det vores lokalkendskab, vores eks-
pertise samt mange års erfaring du 
betaler for.

Skulle vi mod forventning ikke sælge 
din ejendom, arbejder vi efter princip-
pet SOLGT ELLER GRATIS. Det er din 
garanti mod uforudsete udgifter, dog 
skal du betale bygningsagkyndig for 
udarbejdelse af nødvendige rapporter.

KØBERMÆGLER

Såfremt du finder din ”Ønskebolig”, til 
salg hos en anden mægler, indtræder vi 
gerne som din køberrådgiver/køber-
mægler. 

Jo før du kontakter os – jo bedre kan 
vi hjælpe dig, med at rådgive dig forud  
for handelen, altså i prisforhandling,  
besigtigelse, finansiering, rådgiv ning 
om tilstandsrapport, el-rapport og ener- 
 gi mærke og alle andre forhold om-
kring en handel. 

Når handelen er på plads, tinglyser vi 
gerne skødet for dig!

GOD RÅDGIVNING fra A–Z

Strand Pubén • Vestre Birkevej 2 • Bjerge Os • v/Seval Gudtmann • tlf. 59 59 76 40

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag - torsdag: kl. 15.00-02.00
Fredag - søndag: kl. 12.00-02.00
Mandag: Lukket

Strand Pubén
Det hyggeligste 

mødested 
på Bjerge Strand
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  Kragerup Gods investerer millioner i år 
i nyt spisested, Restaurant Blixen, med åb-
ningsdag 18. april.

KRAGERUP: Hvor der tidligere var reception 
og administrationslokaler – og hvor der fortsat 
vil være det efter endt ombygning og moder-
nisering – har afdækning af de kalkede, hvide 
vægge i sidefløjen, blotlagt gamle bjælker i 
endog meget fin stand. Årets omfattende byg-
geproces på godset afdækker således samtidig 
en del af husets oprindelse, præcis som det 
er tilfældet med Kornmagasinet på førstesal.

Den største investering
Det er den største investering i godsets 
bestående bygningsmasse i mange år. Når 
projektet er bragt til ende, kan Kragerup ho-
tel-konference og eventcenter, hvis historie 
kan skrive sig tilbage til 1327, og siden 1801 
i Dinesen-slægtens eje, åbne en restaurant, 
der skal medvirke til at underbygge og for-

tælle husets historie. Restauranten får nav-
net Blixen, og på den planlagte indvielses-
dag,  lørdag 18. april, vil lokalhistorikeren 
Jens  Jørgensen, Slagelse, fortælle om en af 
Danmarks verdensberømte forfattere – og 
hendes tilgang til Kragerup. Navnet er natur-
ligvis Karen Blixen. Dagen efter, søndag 19. 
april, får godset også fint besøg. Her fortæl-
ler forfatteren Tom Buk-Swienty, om sine to 
bøger om Karen Blixens far, Kaptajn Vilhelm 
Dinesen. Forfatter, journalist og historiker 
Tom Buk-Swienty skrev i 2013 første bind 
af biografien om Kaptajn Dinesen, ”Ild og 
Blod”, en fortælling om aristokraten, for-
fatteren,  jægeren og krigeren. Nu er andet 
bind i beretningen, ”Til Døden Os Skiller”, 
udkommet. Tom Buk-Swienty er af mange 
også kendt for ”Slagtebænk Dybbøl” og 
”Dommedag Als”. 

Forfatteren Karen Blixen, der er født  Karen 
Christenze Dinesen, (1885-1962) kom på 

Kragerup i sine unge dage for at besøge  
sin familie. Hendes farfar, Adolf Wilhelm  
Dinesen, blev født på Kragerup og var en 
yngre bror til arvingen Anders Didrich  
Dinesen af  Kragerup.

Den nye Restaurant, Blixen, placeres i 160 
kvadratmeter store lokaler, i kælderetagen, 
hvor blandt andet det gamle godskøkken lig-
ger lå. Restaurant Blixen opdeles i tre lokaler, 
hvilket også betyder, at mindre selskaber kan 
få egne rammer til deres arrangementer. Når 
alle stole er optaget, vil der være plads til op 
mod 80 gæster.

Når du læser dette magasin, har også Go 
High-banen åbnet for sin 7. sæson med 
endnu en ny bane, den 6. af slagsen, som 
udelukkende består af svævebaner. Sidste års 
nyskabelse, den 18. hullers fodboldgolfbane 
åbner samtidig, hvorimod MTB sporet er 
åbent hele året.

GODS 
på den 

anden ende
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Mullerup Havn

Storebæltskystens maritime perle
Se mere på: www.mulleruphavn.dk
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  Der er lagt meget arbejde – og mange 
penge  –  i at vedligehold og sikre Løve Mølle 
fra 1881.

Løve mølle skal i dette forår have udskiftet 
galleriet. Galleriet er den platform hele vejen 
rundt om møllen i seks meters højde, som 
møllerne går ud på, når de skal sætte sejl på 
vingerne. Det er et vanskeligt projekt, hvortil 
der går mange arbejdstimer. Derfor koster 
det i alt en lille million. Pengene til projektet 
er skaffet fra Kulturstyrelsen, A.P. Møller 
 Fonden og Augustinusfonden.

I 2013 gennemgik møllen en anden større 
 reparation. Der blev udskiftet syv store bjæl-
ker i hatten. De største bjælker måler 40 x 40 
cm. og har en længde på 4,5 meter. Udskift-
ningen blev foretaget af ved hjælp af en kran. 
Man tog bjælkerne ned en ad gangen. Der-
efter blev der lavet en bjælke magen til, som 
blev lagt på plads, inden den næste  bjælke 
blev taget ned. Vingerne var imens taget af 
møllen. Der blev lavet en ny vinge og den 

anden vinge blev repareret. Begge vinger fik 
nyt hækværk. Hækværket er det gitter, som 
sejlene ligger på langs med møllevingerne. 
Dette projekt kostede i alt ca. 1,2 million. 
Beløbet var skaffet fra Kulturstyrelsen, Land-
distriktmidler, Augustinusfonden og Fonden 
for BankTrelleborg.

Med de udførte reparationer forventer 
mølle lauget, at møllen kan holde i mange år. 
Men der vil selvfølgelig også komme store 
reparationer i fremtiden. Bjælkerne i hatten 
var de oprindelige fra, da møllen blev bygget i 
1881. Vingen, som blev udskiftet, var fra 1988, 
og omgangen var fra 1961. Den næste store 
reparation bliver formentlig udskiftning af 
beklædningen af tagspån på hele møllekrop-
pen og på hatten. Det bliver nok indenfor 
en periode på ti år. Møllevingen, som blev 
repareret i 2013 er fra 1983 og kan vel holde 
i endnu ti år.

Møllen er nu i god stand og vil kunne male 
mel i mange år fremover. Lauget håber, at 

mange gæster vil besøge og få en rundvisning 
i møllen lige fra kælderen og de 19 meter op 
til møllens hat. Under rundvisningen vil møl-
lerne fortælle om møllens historie og også 
andre møllehistorier. De fleste af dem vil 
være sande. Melet, som males i møllen, bliver 
solgt i møllen til de besøgende. Til årets jule-
marked, den første weekend i advent, sælger 
vi normalt ca. 500 kg. Mel, fortæller lauget.

Møllen forventer et stigende antal besøgen-
de fra både ind – og udland. Vores hjemme-
side www.loevemoelle.dk er på både dansk, 
engelsk og tysk. Fra sommeren 2015 vil den 
også være på kinesisk.

Løve Mølle kan besøges i sommerperioden 
i år fra 15. juni til 31. august hver tirsdag og 
torsdag fra kl. 13   16. Møllen kan også besø-
ges af selskaber på andre tidspunkter efter 
aftale med møllens formand Ole Hedelund 
Andersen på telefon 2031 9320.

Løve Mølle 
får helt nyt galleri
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  Høng Gymnasium og HF er et af landets 
mindste. Til gengæld er det klassisk at høre 
de studerende tale om det nære, og det 
trygge miljø. En skole, man bliver glad af at 
gå på, som en kostelev udtrykker det.

Det er også en uddannelsesinstitution, som 
gennem årtier har spillet en vigtig rolle i og 
for Høng. Skolen, der fyldte 100 år i 2013, 
har sine rødder i den danske folkehøjskole, 
og bestræber sig på, at det kan mærkes i 
skolens liv og holdning. Vi kan føre Høng 
Gymnasiums historie tilbage til 1866, hvor 
Høng Højskole blev opført.Højskolen var 
dog startet allerede i 1864 i en dagligstue 
i Sæby ved Høng. Høng Højskole er mor, 
bedstemor eller oldemor til de mange Høng-
skoler, blandt andet Høng Privatskole, Høng 
Landbrugsskole (Landbrugsskolen Sjælland), 
Høng Erhvervsskole, Høng Efterskole og 
Høng Gymnasium og HF.

Høng Gymnasium blev oprettet som et 
studenterkursus i 1913 ved Høng Realskole, 
som var begyndt i 1904 på højskolen. Høng 
Studenterkursus var lige fra begyndelsen en 
kostskole, der har været i funktion uafbrudt 
siden 1913. Og således har skolen dimitteret 
studenter i 100 år.

Fra afholdshotel til skole
I 1920 fik studenterkurset sine egne lokaler, 
da Høng Afholdshotel blev købt og indretttet 
til skole. Den nuværende samlingssal, som op 
til jubilæumsåret er ombygget og modernise-
ret for et millionbeløb, var hotellets teatersal. 
Bygningerne med skolens undervisningsloka-
ler er opført 1968-72. I 1969 blev der som det 
første sted i det gamle Holbæk amt oprettet 
hf-kursus ved Høng Studenterkursus. Høng 
Gymnasium blev oprettet i 1981, da behovet 
havde ændret sig fra at være to-årigt studen-
terkursus til tre-årigt gymnasium.

Den 1. januar 2007 overgik Høng Gymna-
sium og HF til statslig selveje  og samtidig blev 
gymnasiet og efterskolen delt i to selvstæn-
dige skoler. Historisk kan institutionen altså 
se mere end130 år tilbage og forhåbentlig 
mange år frem.

Høng Gymnasium 
- lille skole i trygge rammer

         AdvokAt 
Klaus Sell
AlgAde 23A

4281 gørlev 

Tlf. 58 85 52 00

MAil: Adv@klAussell.dk §HelsingeHus 

FrugtPlantage

HelsingeHus 

FrugtPlantage

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

v/ Inge & Johnny Nielsen v/ Inge & Johnny Nielsen

Salg af årstidens frugt og grønt

Åbent dagligt mellem kl. 8.00 og 18.00

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 92 25

Kom forbi og se vores udvalg

Jordbær Ærter
Æbler  Pærer
Nye kartofler Grøntsager
Honning Æg
Æblemost Koldpresset olie

Alt 

indenfor 

blomster- 

binderi!

Nye kartofler, jordbær, ærter, æbler og årstidens friske grøntsager. 
Æblemost, honning, marmelade og andre lokal produceret delikatesser.

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 41 42 29 49 · helsingehus.dk

HØST
MARKED 

lørdag d. 12. sept.

SALG AF ÅRSTIDENS FRUGT OG GRØNT

Åbent dagligt 
kl. 8.00-18.00

HelsingeHus 

FrugtPlantage

HelsingeHus 

FrugtPlantage

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* * * 

Helsinghus Frugtplantage Vinde Helsingevej 45 4281 Gørlev tlf. 58 85 92 25

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

* 

CVR nr. 29652120    konto nr. 0540 146543

v/ Inge & Johnny Nielsen v/ Inge & Johnny Nielsen

Salg af årstidens frugt og grønt

Åbent dagligt mellem kl. 8.00 og 18.00

Vinde Helsingevej 45 · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 92 25

Kom forbi og se vores udvalg

Jordbær Ærter
Æbler  Pærer
Nye kartofler Grøntsager
Honning Æg
Æblemost Koldpresset olie

Alt 

indenfor 

blomster- 

binderi!

HELSINGEHUS FRUGTPLANTAGE
V/ INGE & JOHNNY NIELSEN
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Jeg tror aldrig at 
den gode service 
går af  mode ...

Flemming Nielsen 
- tøjekspert med masser af erfaring

”

  Det vigtigste? Det er kontakten til kun-
derne. Den kan jeg slet ikke undvære.

Flemming Nielsen, manden bag Tøjeksperten 
Flemming, stor og populær herretøjsforret-
ning ud til torvet i Høng Centret, har stort 
set været dedikeret til herremode i hele sit 
voksenliv.

Det er 27 år siden, han jubilerede som tøj-
mand i centret. Dengang havde 25-årige 
Flemming Nielsen netop købt sig ind som 
medejer af Marius, som han i de følgende 14 
år drev sammen med Mogens Gyldenvang; i 
alle årene med Flemming som daglig leder.

I 2002 købte Flemming sin gamle kompag-
non ud. Helt tilbage i 1986 kom Flemming 
Nielsen til Høng, ansat af og hos Mogens 
Gyldenvang  i Marius som forretningens før-
stemand. Marius lå dengang i Hovedgaden.

Mogens og jeg kendte ikke hinanden, da jeg 
kom til byen. Men vi har kørt et godt og tæt 
parløb gennem mange år. Dels i forretnin-
gen, dels i centerforeningen, som vi begge 
har været formænd for.

God service er omdrejningspunktet for 
Flemming Nielsen og medarbejderne.

Kunderne skal have et smil og et venligt ord 
med på vejen. Men god service er også re-
levant rådgivning og vejledning, når vi hand-
ler.  Jeg tror aldrig, at den gode service går af  
mode.  Det er også den, der adskiller os fra 
den handel, der er på internettet.

- Jeg tror, at folk i stort tal fortsat gerne vil 
se og røre på den ægte vare, før de handler, 
siger Flemming Nielsen, der glæder sig over, 
at Høng Centret fortsat er overordentligt 
velfungerende.

85,-
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Gymnasium og hf-kursus med stx, hf og kostafde-
ling. Ring eller læs mere på vores hjemmeside. 
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www.hoeng-gymhf.dk 
tlf.:5885 2636 

Plads til den enkelte 

100-års jubilæum
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Gymnasium og hf-kursus med stx, hf og kostafde-
ling. Ring eller læs mere på vores hjemmeside. 
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www.hoeng-gymhf.dk 
tlf.:5885 2636 

Plads til den enkelte 

100-års jubilæum

Gymnasium og hf-kursus med stx, hf og kostafde-
ling. Ring eller læs mere på vores hjemmeside. 
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www.hoeng-gymhf.dk 
tlf.:5885 2636 

Plads til den enkelte 

100-års jubilæum

PLADS TIL 
DEN ENKELTE
– også til dig

HØNG GYMNASIUM OG HF 
er både et almindeligt gymnasium og et 
kostgymnasium. Vi ligger i dejlige omgi-
velser med højt til loftet både inde og ude. 

Kig ind på vores hjemmeside 
www.hoeng-gymhf.dk eller ring 
på 58 85 26 36 og aftal et besøg.
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  Den officielle indvielse af Reersø havn 
foregik den 28. oktober 1915. Forinden hav-
de forfatteren Thorkild Gravlund sammen 
med lokale fiskere taget initiativ til havne-
byggeriet.

Inden havnen blev bygget foregik fiskeriet 
lige efter århundrede skiftet fra en lang an-
løbsbro ud fra kysten ved ”Bredepladsen” 
bag bådegården, hvor man også tørrede og 
tjærede garn. 

Fiskeriet foregik fra små joller i Storebælt, 
hvor man hovedsageligt fiskede efter sild.

Fiskerne oprettede Fiskernes Fællessalg i 
1919, hvor fiskerne kunne indhandle deres 
fisk til ensartede priser, hvilket var af stor 
betydning for fiskerne.

I 1930 oprettede man et  lån og byggede et 
for datiden moderne fiskehus, hvor fiskene 
kunne indhandles og lægges på køl. I 1930 
var der 36 erhvervsfiskere i havnen, som 
ejedes af fiskerne

Havnen blev efterhånden for lille og havne-
bestyrelsen besluttede midt i tresserne at 
udvide havnen med en inderhavn på størrel-
se med den eksisterende havn. Inder havnen 
blev indviet i september 1966. Stifteren af 
danmarks største havbrug  ”Musholm Lax”, 
nu Musholm A/S, Kurt Malmbach Kjeldsen 
startede i 1979 et pilot projekt ved Mus-
holm, hvor han i burer opdrættede ørreder 
til eksport.

Ingen troede på projektet, men Kurt var 
overbevist om at der var en forretning i hav-

bruget og den 14. juni 1991 indgik han en 60 
–  årig lejekontrakt med havnebestyrelsen 
og byggede en fabrik på havnefronten.

I dag er Musholm A/S danmarks største 
eksporterende havbrug med ca. 25 fuld-
tids – ansatte og i slagtesæsonen er man 
flere end 70 medarbejdere, som arbejder i 
2 holds skift på fabrikken. Selv om Fiskeriet 
i slutfirserne oplevede en kraftig tilbagegang  
var Musholm Lax med til at sikre fiskeriets 
og dermed havnens fortsatte eksistens og er 
i dag en vigtig del af havnens drift.

Fiskeriet og havnen har altid været Reersø’s 
omdrejningspunkt og er fortsat Øens krum-
tap selvom den sidste erhvervsfisker gik i 
land i 2006.

Reersø Havn 
fylder 100 år i 2015
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I dag har havnen 3 bierhvervsfiskere og en 
bundgarnsfisker, som alle har tilladelse til salg 
af fisk fra deres fiskekuttere.

Da havnen var ejet af fiskerne og da fiskeriet 
var under afvikling besluttede bestyrelsen al-
lerede i 2004 at overgå til en Fond – Fonden 
Reersø Havn – for at sikre havnens fremtid.

Nye indtægtsmidler skulle findes og i 2005 
ansøgte havnebestyrelsen Gørlev Kommune 
om tilladelse til at anlægge en ny lystbåde-
havn nord for havnen.

Med henblik på sikring af en kommende lyst-
bådehavn søgte og anlagde man en 76 m 
lang stenmole i forlængelse af havnens syd-
lige mole. Moleanlægget blev udført i 2006

Havnen fik tilladelse til en ny lystbådehavn 
med plads til 86 lystbåde. Lystbådehavnen 
blev indviet i 2008.

Reersø Havn blev af sejlbladet ”Tursejleren” 
samme år kåret til årets havn.

I 2011 blev der i et samarbejde mellem 
 Kalundborg Kommune, Havnebestyrelsen 

og Musholm A/S udfærdiget en lokalplan for 
hele havneområdet, som åbnede nye mulig-
heder for havnen og Musholm A/S til havne-
relaterede aktiviteter på havnens grund.

Da stormfloden med vindretning fra nord 
1. november 2006 anrettede store skader 
på havnen, bygninger og lystbåde blev der 
i lokalplanen reserveret plads til en beskyt-
tende mole nord for havnen og lystbåde-
havnen.

I skrivende stund har Kystdirektoratet den 
6. februar 2015 givet endelig tilladelse til 
projektet, som er projekteret til at vare 3 
år. Projektet består af 85 m stenmole fra 
kysten på havnens matr. 89C, ved Junior-
klubhuset, og ud i søterritoriet. I forlængelse 
af sten molen placeres 75 m ”bølgebrydere” 
– flyde broer – som afsluttes med et mole-
hoved.

Den ny mole på 160 m som møder den 
eksisterende mole i en afstand af 30 m i 
søterritoriet vil reducere bølgeindslag fra 
nord og nordøst kraftigt. Samtidigt vil der 
i lystbådehavnen opleves væsentligt mindre 
uro i vandet.

I 2014 havde Reersø Havn rekord i besø-
gende turister ad søvejen og måtte flere 
gange afvise gæster p.g.a. manglende pladser 
i havnen og lystbådehavnen.

Den ny beskyttende mole dæmmer op for 
dette problem, idet molen ud over at be-
skytte havnen også giver mulighed for at 
lystbåde med en dybgang indtil 2,5 m kan 
 anløbe bølgebryderen på begge sider (150 
m). Det var ikke kun ad søvejen der var 
tilstrømning af turister også hele havneom-
rådet summede af liv det meste af sæsonen.

Fonden Reersø Havn fejrer sit 100 års jubi-
læum lørdag den 8. august 2015, hvor der 
bliver opslået telte og serveret mad og drik-
kelse til havnens brugere. Et åbent hus ar-
rangement med musik og dans fra kl. 15.00 
– 23.00.

Det er kendt, at havnen blev taget i brug 
 inden sin færdiggørelse og inden den offi-
cielle indvielse 28. oktober 1915, men havne-
bestyrelsen har valgt at jubilæet er nødt til at 
følge den officielle indvielse i 1915.

Reersø Havn 
fylder 100 år i 2015
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Nemt at få internet
i sommerhuset

  Ole Hansen, Høng Antenne-
Service, har travlt som altid.
 
Nogle tror, at det er et problem. Men det 
er faktisk nemt at få internet i sommerhuset, 
siger han – og glæder sig til en forhåbentlig 
både  travl og varm sommer. Ole Hansen er 
en ægte antennemand. Ikke kun på grund 
af sin højde (!), men også fordi han er bredt 
anerkendt for sin faglige dygtighed. Her er 
ingen opgave for lille, og de færreste udfor-
dringer er for store.

Vi opererer naturligvis meget i lokalområdet 
langs strandene og ind mod Gørlev og Høng. 
Der er mange opgaver i sommerlandet og 
mindst lige så mange i byerne. Men efter-
hånden er arbejdsområdet bredt ud til store 
dele af Vestsjælland, siger han.
 
Ole kan sin geografi
At Ole Hansen er dus med geografien på 
den egn, han er vokset op i, giver ham mange 
indlysende fordele. Jeg har ikke tal på, hvor 

mange adresser, jeg har besøgt som tv-, og 
radio- og antennemand gennem årene. Men 
det er da blevet til nogle stykker!

Manden bag Høng Antenneservice lægger 
stor vægt på at være opdateret i sin profes-
sion. Der er nærmest kontant ny udvikling, 
nye produkter på markedet. Det kan jeg godt 
lide, for det er udfordrende.
 
Ingen dage er ens
Arbejdshverdagen er varieret med små 
og store opgaver mellem hinanden. En af 
de opgaver, jeg har løst rigtig mange af, er 
montering af fladskærms-tv med vægbeslag 
og tilslutning. I den mere komplekse del er 
totalinstallation af tv- og teknikpakker med 
ledningsnet og alle øvrige montageopgaver.
Det er faktisk et meget varieret job. Og så 
er du jo hele tiden i kontakt med mennesker, 
siger Ole Hansen, der har specialiseret sig i 
paraboler, antenner, salg, service, montage og 
som autoriseret forhandler af CanalDigital, 
Viasat og Boxer.
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Landbrugsskole
med vokseværk

  Den traditionelle landbrugs-
uddannelse er suppleret med 
flere nye uddannelser med stor 
spændvidde, der alle har med-
vind.
 
Høng er fortsat en spændende handelsby. 
Men byen er også kendt som stedet med 
de mange skoler. Foruden blandt andet ef-
terskole og gymnasium, ligger der også en 
landbrugsskole i byen med efterhånden 
mange uddannelsesmæssige forgreninger. 
Alle skoler har kostskoleafdelinger, hvilket 
vedvarende tilfører byen et ungdommens 

præg, fastslår forstander Karl-Åge Hornshøj 
Poulsen, Landbrugsskolen Sjælland. Den godt 
og vel 110 år gamle landbrugsskole i Høng ta-
ger udgangspunkt i det traditionelle landbrug, 
og skolen har uddannet landmænd og per-
sonale til landbruget på Sjælland i stort antal 
igennem mange år. Landmandsuddannelsen 
er populær. Det aflæses ved, at antallet af 
unge studerende i Høng fortsat er stigende.
 
Landbrug og meget mere
Men skolen syder af meget andet liv i dag. 
Den traditionelle landbrugsuddannelse er 
suppleret med dyrepasseruddannelsen, en 

række lederuddannelser og forrige år tillige 
med en medierelateret uddannelse.På sko-
lelandbruget Torntofte nøjes man i dag ikke 
med svineproduktion og hestehold. Den 
rummer også en afdeling for eksotiske dyr, 
som anvendes til undervisning af dyrepas-
serelever. En topmoderne hestestald giver 
endvidere skolens elever mulighed for at 
medbringe egen hest. Med cirka 200 stu-
derende har skolen aldrig været større end 
nu, og dertil skal tilføjes 4o kommende web-
integratorer, der uddannes på det gamle råd-
hus. Landbrugsskolen Sjælland i Høng er en 
del af Roskilde Tekniske Skole.
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Restauratør Søren Tullesen (tv) med årets rummelighedspris, som han modtog i 2014 
af Kalundborg Kommune, en skulptur af billedhuggeren Erik Varming. Her sammen 
med to andre mentorer på Skipperkroen, kok Tina Nielsen og tjener Peter Becher.

  Gørlev-drengen Søren Berg Tullesen blev 
kok hos navnkundige Grethe på Pejsegården 
og vendte tilbage til Vestsjælland. I år er det 
25 år siden.

Han har stået i spidsen for at servicere mange 
hundrede mennesker flere steder på samme 
tid. Han har sat mange små og store kon-
certer i scene; eller beredt vestsjællændere 
på et utal foredrag med tidens aktuelle og  
kendte navne.

Gørlev-drengen Søren Tullesen vendte ef-
ter endt kokkeuddannelse tilbage til egnen 
og blev forpagter i Fuglereden i Høng. Si-
den overtog han ledelsen af Skipperkroen 
på Mullerup Strand, tillige med ledelsen af 
Gørlev-hallens restaurant og cafeteria. Se-
nest indgår Kalundborg-hallernes Cafeteria  
i Søren Tullesens arbejdsplan.

Det er 25 år siden, han vendte tilbage. Et 
kvart århundrede, hvor der har været fart på.

Jubilæet fejres lørdag 31. oktober med en 
stor fest, alle kan deltage i, i Gørlev-hallen. 
Med masser af underholdning med navne, 
Tullesen har arbejdet sammen med i årenes 
løb. Og god mad fra eget køkken, naturligvis.

Blandt de optrædende gæster er Kirsten 
Siggaard, Dario Campeotto, Trine Gade-
berg, Søren Poppe, Flemming Krøll og Jens 
Munkholm. Gæster fra Nykøbing F-revyen 
er også anmeldt.  Slagelse Garden sætter fe-
sten i gang. Billetsalget er begyndt. Alle kan 
være med.

Det har aldrig 
været kedeligt!
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De gode historier er 
hængt op på væggen

  Huspriserne holder sig samlet 
set fint i Høng – måske lidt i mod- 
sætning til mange andre byer i 
denne del af regionen, siger lokal 
ejendomsmægler, der ser lyst på 
fremtiden.
 
Arne Mortensen kan godt huske dengang 
midt i 90¹erne, da erhvervsfolk og butiks-
indehavere troppede op i pladestudiet hos 
Chief 1 som Høng Centrets Dynamitkor og 
indspillede en fodboldsang (Vi er Roligans), 
der blev verdensberømt i hele Danmark og 
huserede på dansktoppen! For han var selv 
med. Eller det år, han i en kort glorværdig 
karriere som bilsælger, sammen med Jacob 
Haugaard og Finn Nørbygaard, sagde Ja Dak 
i Slagelse. Og Mortensen var også med som 
holdets forsvarsdirigent i 1980, da Høng fra 
toppen af fodboldens serie 1 tævede 3. divi-
sionsholdet fra Jyderup i pokalturneringen og 
først blev slået ud i Valby Idrætspark af Frem, 
som på det tidspunkt var en af favoritterne 
til at rykke op i landets fineste fodboldrække.

Den – og mange andre skæve eller pudsige 
historier – har været med til at tegne Arne 
Mortensens voksenliv og erhvervskarriere. 
Og historierne hænger i artikelform på bag-
væggen i boligbutikken på Slagelsevej 20, 
hvor MæglerMortensen har hjemmebane. 

- Nærmest ved et tilfælde begyndte jeg at 
kigge i de gamle mapper, hvor omtaler og 
annoncer gennem årene er klippet ud. Og så 
fik jeg ideen til en lidt »skæv væg«, siger han.

Arne Mortensen, født i Reerslev, er nærmest 
så lokal, man kan blive. Bankmand, autofor-
handler, sommerhus-udlejer, erhvervsrådgiver.

- Huspriserne holder sig samlet set fint i 
Høng – måske lidt i modsætning til mange 
andre byer i denne del af regionen. Jeg synes, 
at der er små, men synlige, positive signaler 
på ejendomsmarkedet. Hjulene er begyndt 
at snurre lidt hurtigere, og det skal vi som 
samfund have lov at glæde os over, siger han.

Et spændende studiemiljø med kostskole, skolelandbrug  
praksisnær undervisning og mange oplevelser.

Uddannelsesmuligheder 
• Dyrepasser
• Landmand
• EUX-student
• Landbrugets lederuddannelser
• WEB-integrator 

Landbrugsskolen Sjælland• Finderupvej 8, 4270 Høng • Telefon: 70 20 08 28 www.lssj.dk

Tag din erhvervsuddannelse i Høng

Start på næste grundforløb:  
• August 2015

Få mere at vide på:
www.lssj.dk og www.rts.dk
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KRAGERUP GO HIGH
EVENT- & KLATREPARK

EN SJOV DAG FOR HELE FAMILIEN 

Kragerup Gods
Kragerupgaardsvej 33 - 4291 Ruds Vedby - Tlf. 5826 1250 - www.kragerup.dk

Hotel, Konference & Eventcenter

En af Danmarks største klatreparker. For børn fra 7 år.  
18-hullers fodboldgolfbane - ”Walk on water” - Mountain-
bike - kanoræs - bål og hygge i skoven. 
Når sulten melder sig kan I nyde ”grill-selv-burger” i 
skoven eller besøge vores Restaurant Blixen i hovedbyg-
ningen. 

Husk at booke tid på forhånd på: 
www.kragerup.dk - Tlf. (+45) 5826 1250 

A fun day for the whole family. 5 km climbing park 
(For children from the age of 7) - 18-holes footgolf - 
mountain bike - walk on water - canoe and much much 
more. 
When you get hungry, you can enjoy a burger in the 
forrest or you can visit our Restaurant Blixen.

Remember to book your activity in advance on: 
www.kragerup.dk/en/home - Phone: (+45) 5826 1250

Ein Tag mit viel Spaß für die ganze Familie. 
5 km Hochseilgarten, verteilt auf 6 Parcours  (Für Kinder ab 
7 Jahren) 18-Loch Fußballgolf-Anlage - 6 km Mountainbike-Trail 
- ”walk on water” und vieles mehr. 
Wenn Sie Ihre Tour buchen, können Sie auch Burger im 
Waldcafe buchen oder einen Tisch im Restaurant Blixen buchen. 

Wir bitten Sie im Voraus zu buchen:  
www.kragerup.dk/de/ - Tel.: (+45) 5826 1250
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Sorø Radio
Absalonsgade 1A • 4180 Sorø • Tlf. 57 82 00 60 • www.soroeradio.dk

ExtRA sMARt  
tIlBuD

App, App!

Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

A+
SCOP

Maks. kapacitet 5,5 kW. 
QE9PKE 

A++
SCOP

Maks. kapacitet 6,55 kW.
AE9PKE 

særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftsrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk 
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BEGGE MODELLER HAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, 
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Standard montering kr. 3.999,-

13.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modul

9.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modulluftVARMEsMARt
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+= smart app luftvarmepumpe

KØBT ELLER GRATIS!
- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-

pumpe tilbagebetalt kontant!

ENERGITILSKUD
- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 

Helårshus med fl g. varmekilde:

Olie op til kr. 4.600,-
Gas op til kr. 3.900,-
El op til kr. 2.200,-
Sommerhus El op til kr. 1.000,-
El + brændeovn op til kr. 500,-

Tilskud beregnes individuelt og i samar-
bejde med SEAS-NVE
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luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
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det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftsrensning.
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dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

BEGGE MODELLER HAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, 

komponenter specielt designet til det danske klima, testet af SP til drift ved 
-30 grader og svalefunktion for nedkøling om sommeren.

Standard montering kr. 3.999,-

13.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modul

9.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modulluftVARMEsMARt

Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe

KØBT ELLER GRATIS!
- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-

pumpe tilbagebetalt kontant!

ENERGITILSKUD
- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 

Helårshus med fl g. varmekilde:

Olie op til kr. 4.600,-
Gas op til kr. 3.900,-
El op til kr. 2.200,-
Sommerhus El op til kr. 1.000,-
El + brændeovn op til kr. 500,-

Tilskud beregnes individuelt og i samar-
bejde med SEAS-NVE

Sorø Radio
Absalonsgade 1A • 4180 Sorø • Tlf. 57 82 00 60 • www.soroeradio.dk

ExtRA sMARt  
tIlBuD

App, App!

Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
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+= smart app luftvarmepumpe

luftVARMEsMARt
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftsrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk 
dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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App, App!

Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

A+
SCOP

Maks. kapacitet 5,5 kW. 
QE9PKE 

A++
SCOP

Maks. kapacitet 6,55 kW.
AE9PKE 

særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe

luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
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ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe

luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
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Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftsrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk 
dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

BEGGE MODELLER HAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, 

komponenter specielt designet til det danske klima, testet af SP til drift ved 
-30 grader og svalefunktion for nedkøling om sommeren.

Standard montering kr. 3.999,-

13.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modul

9.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modulluftVARMEsMARt

Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
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BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe

KØBT ELLER GRATIS!
- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-

pumpe tilbagebetalt kontant!

ENERGITILSKUD
- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 

Helårshus med fl g. varmekilde:

Olie op til kr. 4.600,-
Gas op til kr. 3.900,-
El op til kr. 2.200,-
Sommerhus El op til kr. 1.000,-
El + brændeovn op til kr. 500,-

Tilskud beregnes individuelt og i samar-
bejde med SEAS-NVE

Sorø Radio
Absalonsgade 1A • 4180 Sorø • Tlf. 57 82 00 60 • www.soroeradio.dk
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Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

A+
SCOP

Maks. kapacitet 5,5 kW. 
QE9PKE 

A++
SCOP

Maks. kapacitet 6,55 kW.
AE9PKE 

særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
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+= smart app luftvarmepumpe

luftVARMEsMARt
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

A+
SCOP

Maks. kapacitet 5,5 kW. 
QE9PKE 

A++
SCOP

Maks. kapacitet 6,55 kW.
AE9PKE 

særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-
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- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 
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App, App!

Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.

Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.
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komponenter specielt designet til det danske klima, testet af SP til drift ved 
-30 grader og svalefunktion for nedkøling om sommeren.

Standard montering kr. 3.999,-

13.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modul

9.999,-
Spar 2.500,-

Incl. Wifi  el. 
SMS-modulluftVARMEsMARt

Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.

t  

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

A+
SCOP

Maks. kapacitet 5,5 kW. 
QE9PKE 

A++
SCOP

Maks. kapacitet 6,55 kW.
AE9PKE 

særtilbud i begrænset periode 

Kun 1.000,-*

ved samtidig køb af Panasonic varmepumpe

BEggE MoDEllER hAR:
Vedligeholdelsesvarme +8/+10 grader, Nanoe-G luftrensningssystem, komponenter specielt designet til 
det danske klima, testet af SP til drift ved -30 grader og svalefunktion for nedkølning om sommeren.

+= smart app luftvarmepumpe

KØBT ELLER GRATIS!
- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-

pumpe tilbagebetalt kontant!

ENERGITILSKUD
- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 

Helårshus med fl g. varmekilde:

Olie op til kr. 4.600,-
Gas op til kr. 3.900,-
El op til kr. 2.200,-
Sommerhus El op til kr. 1.000,-
El + brændeovn op til kr. 500,-

Tilskud beregnes individuelt og i samar-
bejde med SEAS-NVE

Sorø Radio
Absalonsgade 1A • 4180 Sorø • Tlf. 57 82 00 60 • www.soroeradio.dk

ExtRA sMARt  
tIlBuD

App, App!

Køb en varmepumpe fra Panasonic og få Verisures  
Climate Box med i købet for for kun 1.000 kr. ekstra.  
Markedets første intelligente klimaløsning til varme, kulde, 
luftrensning, som giver dig mulighed for at styre alt fra 
mobilen. Det kalder vi luftvarmesmart!

Gør din varmepumpe endnu smartere ved, at koble den  
sammen med røgalarm, alarm, lås, osv... 
På www.verisure.dk kan du læse mere om hele  
Verisures sortiment til det smarte hjem. 

* Ved samtidig køb af AE9 får man Verisures Climate Box + SmartsPlug 
til kun 1.000 kr. 
Ved samtidig køb af QE9 får man Verisures Climate Box til kun 1.000 kr.

VIp lån KØB uDEn KontAntEr  
– lån til fASt lAV rEntE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
åoP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. total sum af 
ydelser 31.946 kr. finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)
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Markedets første intelligente klimaløsning til varme, køling og luftrensning.
Kan tilsluttes Verisures smarte system til private hjem. Tilpasser sig automatisk dine behov. Enkelt og energieffektivt året rundt.
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+= smart app luftvarmepumpe

KØBT ELLER GRATIS!
- køber du varmepumpe af os i marts måned deltager du automatisk 
i konkurrencen. Er du den heldige vinder, får du prisen på din varme-

pumpe tilbagebetalt kontant!

ENERGITILSKUD
- vi søger naturligvis også energitilskud til dig. 

Helårshus med fl g. varmekilde:

Olie op til kr. 4.600,-
Gas op til kr. 3.900,-
El op til kr. 2.200,-
Sommerhus El op til kr. 1.000,-
El + brændeovn op til kr. 500,-

Tilskud beregnes individuelt og i samar-
bejde med SEAS-NVE

VIP LÅN KØB UDEN KONTANTER
– LÅN TIL FAST LAV RENTE

(Eks. lån 25.000 kr. for 533 kr./mdr. i 60 mdr., fast årlig nom. rente 6,2%, 
ÅOP 10,6%, oprettelse 1.250 kr., adm. gebyr 25 kr./mdr. Total sum af ydelser 

31.946 kr. Finansieringen tilbydes i samarbejde med Dan-Aktiv A/S)

H Ø N G  C E N T R E T  .  T E L E F O N  5 8  8 5  2 0  3 9

-til hverdag og fest...

Aida • Al dente • Bodum • Bosch • Braun • Eva Danmark
Georg Jensen • Holmegaard • Jacob Jensen • Jamie Oliver 
Le Cruset • Nuance • OBH • Philips • Pillivuyt • Rosendahl 
Rosti • Royal Copenhagen • Raadvad • Scanpan • Trip Trap 

K ALUNDBORG .  NY TORV 4 .  59  59  0 0  6 6
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Her kan du købe 

maskiner til store marker  
og grønne græsplæner

  Asger Andersen i Gørlev  kan levere de 
største traktorer og alt i landbrugsmaskiner. 
Men de har også fokus på havetraktorer og 
græsslåmaskiner – både med hensyn til salg, 
service og reparationer – til små og store 
grønne arealer i haverne og i sommerlandet. 

I 2011 kunne Asger Andersen Maskinfabrik 
A/S Gørlev fejre 50-års firmajubilæum.  Virk-
somhedens kolossale forretningsmæssige 
spændvidde afspejlede sig også i den bety-
delige tilstrømning til festlighederne.

Midt på sommeren, 1. juli 1961, åbnede Dea 
og Asger Andersen dørene til virksomheden, 
hvis omdrejningspunkt var David Brown-
traktorer foruden et almindeligt sortiment 

i landbrugsmaskiner. Asger var montør på 
værkstedet, Dea sørgede for regnskaber, 
kontor og reservedelslageret. Det hele på 
100 kvadratmeter.

To år senere blev første montør ansat – og 
den første lærling. Og i 1969 var virksom-
heden tidoblet i areal, nu med Massey 
Ferguson-traktorer på toppen. Udviklingen 
fortsatte med stor hast, endnu nye 900 kva-
dratmeter blev bygget til, og fra 1980 blev 
John Deere-forhandlingen også en del af den 
omfattende virksomhed, som i 1989 købte 
Marsk Stig Maskinfabrik i Slagelse. 

Den 7. juni sidste år indgik forretningerne i 
Gørlev og Slagelse et nyt samarbejde med 

Case IH som autoriseret forhandler af hele 
Case IH-programmet.

I dag er Dea og Asger fortsat aktive i familie-
virksomheden, hvor datteren Helle er Asgers 
højre hånd i Gørlev og sønnen Steen styrer 
den maskinforretning på Skælskør Landevej 
3, som familien valgte at nyopføre i 1996 i 
Slagelse. Såvel Helle som Steen er i dag med-
ejere af virksomheden. Men i hverdagen er 
det nok først og fremmest servicechef Leif 
Jensen, kunderne møder, når havetraktoren 
eller græsslåmaskinerne skal købes – eller 
repareres. Og i den forbindelse er det nok 
værd at nævne, at forretningen på Kalund-
borgvej i Gørlev også har åbent lørdage 
formiddag. 

To kendte ansigter hos Asger Andersen A/S 
i Gørlev. Holger Sørensen (tv) og Leif jensen 

på traktoren er klar til at servicere årets kunder.
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Dejlig hjemmelavet mad
kaffe, the, kakao    lagkage & skærekager

se menukort samt mere om os på www.cafe-liv.dk

DAGENS RET 

GOURMET AFTEN

kr. 65,-

Bestilling fredagen før er nødvendig

hver tirsdag og torsdag aften 
2 retter kr. 199,-  3 retter kr. 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, onsdag & torsdag: kl. 10.00 - 19.30
Fredag kl. 10.00 - 14.00
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MAD UD AF HUSET 
– vi leverer også gerne til din fest

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

UNIKA RAV & 
DRIVTØMMER KUNST

Pias ravhus · Havnen Reersø · www.ravkunstner.dk ·  tlf. 60 80 60 57
Åbningstider lør-søn samt helligdage fra 11.00-16.00 eller efter aftale
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  Vestsjællands Veterantog in-
viterer til en analog rejse med 
damptog eller motortog i en tids-
lomme, hvor bilen endnu ikke var 
”hver mands eje”

Når Vestsjællands Veterantog om somme-
ren kører ud fra Høng station mod Gørlev, 
 Slagelse eller Stenlille, føres man hurtigt til-
bage til 1920¹erne, hvor toget var bindeled-
det mellem by og land.
 
I sommerens løb kører veterantogene nor-
malt på strækningerne Gørlev – Høng – Sla-
gelse og Høng – Stenlille. Ved specielle lej-
ligheder kører veterantogene også på andre 
jernbanestrækninger i Vestsjælland.
 
Rejsen i sommerland
Når man på stationen stiger ind i veteran-
toget, er man straks i en svunden tid uden 
stress og jag. Sammen med børn eller børne-
børn finder man plads enten på et træsæde 
eller en læderbetrukken sofa i én af de små 
kupéer eller i en storrumsvogn. Togføreren, 
der er i gammel uniform, fløjter afgang, og 
efter et kvitterende fløjt fra damplokomo-
tivet eller motorvognens horn ”sætter toget 
sig i gang”.
 
Til lyden af de hårde stempelslag fra damp-
lokomotivet eller den snurrende lyd fra mo-
torvognens mere en 80 år gamle benzin-
motor kører man igennem det skønne 
Vestsjællands vekslende natur med marker 
og skove. Rejsen gennem sommerlandet 
 afbrydes kun af togbetjenten, der kontrol-
lerer, at man HAR billet  og ikke kun et Rejse-
kort. Som i gamle dage bliver den ”klippet” 
med en rigtig billettang.

Du rejser med et rigtig 
gammelt tog   ikke en kopi
Når Veterantoget køres som damptog, er 
det damplokomotivet DSB K 564 fra i 1899, 
der trækker toget, mens motortoget køres 
med to benzindrevne motorvogne, VNJ M 
2 og LNJ M 4, der er bygget på De forenede 
Automobilfabrikker, Triangel, i Odense i 1926 
og 1927.
 
Damplokomotivet er trods en alder på 116 år 
fortsat klar til køreturene takket være omhyg-
gelig vedligeholdelse af jernbaneklubbens med-
lemmer. Inden ”pensionsalderen” blev nået, 
har K 564 været anvendt til eksprestog, iltog 
og persontog bl.a. på strækningerne Slagelse 
– Næstved og Slagelse – Kalundborg. Siden 
kom det til Odsherreds Jernbane, og herfra 
fik Dansk Jernbane Klub lokomotivet i 1968.
 
Veterantogets vogne er 2 – akslede træbe-
klædte DSB personvogne med åbne ende-
perroner fra 1920’erne, kendt som ”ryste-
vogne”. I toget er desuden en pakvogn til 
barnevogne og cykler, som kan medtages 
gratis, og i cafévognen er der mulighed for 
at købe kaffe og the m.m.
 
Når der ikke er fyret op under kedlen på 
damplokomotivet DSB K 564 kører det 
gamle veteranmotortog, og det er også  
populært blandt de mange passagerer. 
”Cigar kasserne” har tidligere kørt på Varde 
– Nørre Nebel Jernbane i Jylland og Nærum-
banen nord for København samt ved DSB. 
Begge motorvogne havde under 2. Verdens-
krig gasgenerator.
 
Vestsjællands Veterantog
Afhængigt af strækningens længde tager en 

tur med Vestsjællands Veterantog normalt 
mellem 1 og 2 timer. Hastigheden er mellem 
20 og 60 km/t, så fra togets vinduer kan man 
nyde den vestsjællandske natur med både 
mark og skov. På turen er der også 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.
 
Find køredage og strækninger for sommeren 
2015 i annoncen. Køreplanerne kan findes på 
www.vsvt.dk, eller fås ved henvendelse til 
Vestsjællands Veterantog på tlf. 22 81 73 73.
 
Vestsjællands Veterantog, der hører under 
Dansk Jernbane – Klub, har siden 1978 ar-
bejdet med at levendegøre en del af den 
danske kulturarv, nemlig togrejsen gennem 
mere end 100 år. Alt arbejde med veteran-
toget sker på frivillig og ulønnet basis af jern-
baneklubbens medlemmer. Værkstederne i 
Høng er altid et besøg værd. Der arbejdes 
normalt tirsdag aften og lørdage, og man er 
velkommen til at komme på besøg. Måske 
får du også lyst til at være med!

 A nostalgic trip  
with the heritage railway
VSVT – Vestsjællands Veterantog – welcomes 
you to a nostalgic trip through the beautiful 
West Zealand nature.

During the summer holiday, you can travel 
either with a train powered by a good old 
– fashioned steam engine, or with a motor 
coach, on the lines Slagelse – Høng – Gørlev 
or Høng – Stenlille. In this “time machine” 
you can enjoy the landscapes of West Zea-

Tog i tiden 
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land, and the children can experience how 
it was to travel by train when their grand-
parents or great grandparents were young.

The steam engine is 115 years old. It was built 
in Germany for the Danish State Railways In 
1899 and was doing daily service until 1957. 
The wagons are from the nineteen – twen-
ties. They were called the “rattle – wagons”. 
You will soon find out why, when the train 
starts moving. The motor – coaches, the 
so – called Triangel – coaches, were built at 
Odense by the 

“United Automobile Factories” in the twen-
ties and thirties of the last century. They 
are powered by the original, 80 years old 
 engines, running on petrol. In the first half 
of the former century, you could find the 
 Triangels on every Danish side – line.

Find a compartment, maybe with a wooden 
seat, in one of the old wagons, and in terms 
of railway transport you have moved back in 
time a hundred years or so.

The conductor will blow his whistle, the en-
gine – driver will answer with a hoot or two 
from the engine’s steam whistle – and off you 
go. Soon the conductor in his old – fashioned 
uniform will come to control or to sell tickets. 
The tickets, of course, are the real old – fash-

ioned Edmondson card tickets, punched with 
a special pair of tongs. VSVT and the other 
Danish heritage railways are, as part of the 
Danish cultural heritage, carefully preserved 
by railway enthusiasts in order that we and 
our children may experience what travelling 
by train once was like.

The journey takes one or two hours, de-
pending on the route. You will find time  
–  tables and other information in English on 
www.vsvt.dk

 Mit der Museumsbahn 
ins vorige Jahrhundert
VSVT – Vestsjællands Veterantog – lädt Ihnen 
zu einer nostalgischen Zeitreise durch die 
schöne Natur Westseelands ein.

Mit Volldampf oder mit dem Triebwa-
gen fährt die Museumsbahn während der 
Sommer ferien auf die Strecken Slagelse – 
Høng – Gørlev oder Høng – Stenlille. Da-
mit können Sie in einer “Zeitmaschine auf 
Schienen” in aller Ruhe die Landschaften 
von Westseeland geniessen und die Kinder 
können dabei erleben, wie es war, mit der 
Eisenbahn zu reisen als Ihre Groß –  oder 
 Urgroßeltern noch jung waren.  Die Dampf-
lok, eine K – maschine der dänischen Staats-
bahn, wurde 1899 in Deutschland gebaut, 
und hat nun den ehrwürdigen Alter von 115 

Jahren erreicht. Von den freiwilligen Eisen-
bahnern liebevoll restauriert und er halten, 
erscheint sie noch heute in voller Pracht. 
Die Personenwagen stammen aus den 
zwan ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. 
Man hat sie damals „die Schüttel wagen“ 
genannt. Der Grund dafür wird  Ihnen wäh-
rend der Fahrt einleuchtend erscheinen, 
wenn Sie in der „Zeitmaschine“ auf einer 
der hölzernen Bänke sitzen. 

Der Zugführer pfeift zur Abfahrt, der Lok-
führer quittiert mit ein Paar Stößen von der 
Lokomotivpfeife – und dann geht es los.   
Bald kommt der Zugführer vorbei um Fahr-
karten zu kontrollieren oder zu verkaufen. 
Die Fahrkarten sind natürlich die richtigen, 
sog.  Edmondsondschen Fahrkarten aus 
  Pappe, von anno dazumal, die mit einer 
Zange entwertet werden.

Falls Sie mit dem Triebwagen, einen sog. 
Triangel – Triebwagen fahren, befinden 
Sie sich in einem Transportmittel, der in der 
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf 
fast allen dänischen Kleinbahnen fuhr. Diese 
Triebwagen wurden bei den Vereinigten  Auto- 
mobilfabriken in Odense auf Fünen gebaut. 

Je nach Strecke dauert die Fahrt 1 bis 2 stun-
den. Fahrpläne und andere Auskünfte finden 
Sie (auf Englisch) unter www.vsvt.dk

Planlagte køredage 2015
Planned dates of driving 2015 

Damptog /Steamtrain
Gørlev - Høng - Slagelse

Torsdage/Thuesdays: 
2. juli, 9. juli, 16. juli, 23. juli og 30. juli

Damptog/Stemtrain Høng - Stenlille
Onsdage/Wednesdays: 15. juli og 22. juli

Motortog/Motortrain Gørlev - Høng

25. maj samt søndage/sundays 28. juni, 
5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli.

Efterårsferie: 15., 17. og 18. oktober. 

Køreplan/Timetable/Information: 
www.vsvt.dk  •  tlf. 22 81 73 73 

TAG PÅ TUR MED VETERANTOGET 
TAKE A RIDE ON A VINTAGE TRAIN   
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  Det oser af hygge og glade ansigter i det 
gamle hus på Hovedgaden i Høng. Engang var 
her bank, men nu er de tykke mure ramme 
om Café Liv. 

En anderledes café, som i den grad lever op 
til sit navn. For liv er der masser af i rammer, 
hvor Madam Blå har sin faste plads i et inte-
riør, der stilmæssigt er anderledes end de 
fleste unge gæster har oplevet; og et glæde-
ligt gensyn for alle dem, der har været unge 
længere og måske husker de klassiske hjem 
fra 50erne og 60erne.

Café Liv er skabt af Ann-Dorte Jentoft som 
et dagtilbud til voksne udviklingshæmmede 
og lettere psykisk syge unge mennesker.

I januar for tre år siden kunne de unge og 
Ann-Dorte for første gang slå dørene op 
til det nye cafémiljø i Hovedgaden 18. Ann-

Dorte Jentoft driver også de private bosteder 
Finlandsvej, Møllehaven og Åhuset i Høng. 

Udover fastansatte kokke, arbejder her ude-
lukkende udviklingshæmmede unge,  som 
i disse rammer har fået en indholdsrig og 
spændende arbejdsplads . 

Her er glæde og smil
Som Ann-Dorte selv udtrykker det: – Her 
er glæde, smil og en god omgangstone. Alle 
skal  føle sig velkomne i Café Liv ... Det er 
ligesom at træde ind i ”mormors stue”. Her 
er alle borde dækket med skønne duge, kaf-
festel og bestik, hvoraf det meste kommer 
fra genbrug. 

Du kan her nyde en kop kaffe, kage, smør-
rebrød, dagens ret, eller andet godt fra café-
ens velassorterede menukort. Her er mad i 
huset, eller ud af huset.

Og så fortsætter vi successen fra sidste år 
med gourmétmiddag tirsdag og 
torsdag, ved forudbestilling 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 pensioni-
ster, motionister, efterskole-elever, unge fra 
gymnasiet og andre, der nyder den helt sær-
lige atmosfære og stemning der er her.

Kalundborg Kommune og Café Liv visiterer 
i fællesskab borgere som passer til målgrup-
pen til tilbuddet.

Ann-Dorte Jentoft sammen med nogle af de unge

CAFÉ
med liv og sjæl
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LØVE MØLLE

Hollandsk vindmølle af galleri-typen,
bygget 1881

Arbejdende museum

Knudstrupvej 6A, Løve, 4270 Høng.
Åben for turister i sommersæsonen (15/6-31/8 incl.) hver tirsdag og torsdag  
kl. 13-16, samt tirsdag og torsdag i skolernes efterårsferie, ellers efter aftale.

Trods sin alder er møllen klar til drift, hvis vejret tillader det.

Rundvisninger med guide kan arrangeres hele året ved henvendelse på

Tlf: 2031 9320
www.loevemoelle.dk

Forudsætter installation i sommerhus (BBR-register). Nye kunder betaler oprettelse på 199 kr. og 1.499 kr. for installation og udstyr. 
Årligt minimumsforbrug er 35 dage. Afregning pr. påbegyndt døgn. Du åbner og lukker for tv-signalet ved at kontakte kundeservice.

– OG 0 KR. NÅR DU IKKE BRUGER DET

FÅ MASSER AF TV  
I SOMMERHUSET FOR 
20 KR. OM DAGEN

Med Total Fritid får du hele familiens 
favoritkanaler i sommerhuset og adgang til 
serier, film og sport på Viaplay. Du tænder 
og  slukker for tv-signalet efter behov – og 
betaler kun, når du bruger det.

NYHED

59 TV-KANALER
TOTAL FRITID

Minimumspris 1. år 2.398 kr.
Herefter min. 700 kr. pr. år.

20,- pr. dag

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
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Et kendt ansigt 
i en kendt og populær
pub ved stranden

  Når lyset og varmen kommer, 
og dagene bliver længere, er 
Seval Gudtmann i sit es. 
Sommeren er hendes højtid. 
Både som menneske og som 
indehaver af Strand Pubén på 
Vestre Birkevej i hjertet af 
Bjerge Strand.

For så myldrer det med gæster fra nær og 
fjern. Mange af dem kommer fra sommer-
husene, andre er faste beboere på egnen. 
Tilsammen er de mange, der besøger den 
gæstfri værtinde. Og hun kan lide at være på 
fornavn med sine gæster.
 
13 år på Strand Pubén
Seval Gudtmann, der er født på Cypern, slog 
dørene op til pubben for 13 år siden, i 2002. 
Dengang som nu sætter hun pris på hver - 
 

dagen i sin hule, men også, om sommeren, på 
dage med fest, glæde og begejstring.

Skærtorsdag, 2. april, er første officielle åb-
ningsdag i år. Dagen markeres med levende 
musik og fest i gaden.

Allerede påskesøndag serverer Seval sorte 
sild; og gennem sommeren vil der være dage 
med musik og særlige arrangementer.

Det kan jeg godt lide, og så kan jeg glæde 
mig over, at der altid er opbakning til disse 
arrangementer, siger hun.

Sevals søn, Andreas, åbner i omtrent samtidig 
Strandens Is & Grill på Osvejen 112; ikke langt 
fra Strand Pubén. Her er plads til familien og 
andre gæster på tur, der vil nyde en is eller 
stille den lille sult. Strandens Is & Grill har 
sommeråbent til midt i august.

Opret                                abonnement
og få »flatdish« HD Box samt installation for 

0,- kroner

Vil du ha’ en »flad«..?
-så ring til min far!

HØNG ANTENNESERVICE
tlf. 40 20 33 42

Forudsætter 
min. 6 mdr. abonnement på 

en TV-pakke fra Canal Digital 
(min. kr. 2.394.-)

FÅ EN 
EXTRA BOX 

GRATIS 
så længe lager haves
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  Naturen er den største inspirationskilde 
for Pia Ahrenst.  På sine ture i naturen   på og 
rundt om Reersø og i Sverige – henter hun 
inspiration til at lave en lille unika produktion 
af ting, hun finder. Det er mest rav og driv-
tømmer, Pia arbejder med. Men rensdyrgevir, 
hvalrostand og træknuder indgår også.

Og der lugter af hav på værkstedet hos Pia 
Ahrenst, der drager Danmark og Europa 
tyndt for at hente ideer og materialer til sine 
enestående værker

Reersø – kunstneren Pia Ahrenst lever i, med 
og for sin kunst.

Ja, det er jo hele mit liv, jeg bruger. Og det er 
hårdt arbejde ind imellem. Men der er også 
belønninger:

Det er meget givende for sjælen, og jeg glæ-
der mig hver gang, der kommer noget kon-
kret ud af anstrengelserne.

Pia Ahrenst nyder at bruge hver weekend, 
ikke mindst i sommerhalvåret, på sit arbejde.
Mit hus er ét stort værksted, og der lugter af 
hav derinde. Jeg har drivtømmer til at bygge 
mange skure, siger hun.

Pia slæber sig en pukkel til, får ondt i ryggen, 
og bilen kommer aldrig ind i garagen, for der 
er ikke plads.

Ja, og resten tager skattefar! Smiler Pia.

Og glæder sig. For snart er det forår og 
 sommer. Og så er Pia tilbage i det lille hus på 
Reersø Havn, hvor gæster fra nær og fjern 
besøger hende.

Pias naturlige 
mesterværker

Naturen er min største inspirationskilde, på mine ture i 
naturen henter jeg inspiration til at lave en lille unika 
produktion af ting jeg finder. Det er mest rav og 
drivtømmer der arbejdes med, men rensdyrgevir, 
hvalrostand og træ knuder indgår også.
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  Eurospar i Høng er blevet til Spar. Fordi 
konceptet i Spar-kæden passer bedst til byen, 
siger købmanden.

Høng: Skiftet er sket. Frank Jensen, købmand 
på Hovedgaden i Høng, har valgt at skifte 
Eurospar ud med Spar-kæden, i forbindelse 
med omfattende ændringer sidste år, affødt 
af, at EuroSpar og SuperBest er slået sammen. 

Nogle bliver til Spar, andre bliver til Meny 
og nogle få bliver til Kiwi. Fælles for dem alle 
er, at de fortsat er en del af Dagrofa, hvor 
cirka 7000 medarbejdere omsætter for 19 
milliarder kroner årligt.

For Frank Jensen har det været vigtigt at gen-
nemtænke alle scenarier i bestræbelserne på 
at finde den bedste løsning.

- Jeg har analyseret på  økonomi og sortiment 
og andre parametre. Jeg er nået frem til, at 
Spar-kæden er dét, der passer bedst til Høng, 
siger han.

- I forretningen er der ikke de helt store for-
andringer at få øje på. Det er samme butik, 
samme personale, samme fokus på grønt, 
kød og vin. Men vi har fået et nyt mærke ind, 
Gestus, siger Frank Jensen.

Gestus er fødevareprodukter i frost, juice og 
andre færdigvarer.

- Jeg har selv prøvesmagt en del af varerne 
og de er supergode, mener Frank Jensen, der 
glæder sig over kædeskiftet, som, han mener, 
kommer kunderne til gode.

- Det gode koncept, de er vant til i EuroSpar, 
fortsætter i Spar, tilsat et kvalitetsprodukt. 
Det kan vi glæde os til, siger Frank Jensen.

Frank Jensen valgte

SPAR
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Hovedgaden 50 · 4270 Høng · 58 84 19 19 · Åbent alle dage fra 08.00–20.00

Karina sælger frisk brød hver dag Sussi i vores store delikatesse

Frank kan både præsentere en stor 
kød- og vinafdeling

Gitte har mange opgaver – her i en 
af kasserne

ALTID MANGE 
GODE TILBUD!
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  Hesteskuet er startet i 1977 på bane-
gårdspladsen i Gørlev, hvor det daværende 
Gørlev Hotel også lå. Hesteskuet var fra start 
tænkt som et heste skue med kåringer af he-
ste fra den belgiske hesterace.  

Gdr. Frede Nielsen, Drøsselbjerg, fik ideen til 
skuet og med støtte fra erhvervsfolk, hånd-
værkere og handlende, samt racerepræsen-
tanter fra den belgiske hesterace blev der ned-
sat et udvalg, der fik navnet Gørlevudvalget. 

Udvalget fik Frede Nielsen som formand og gik 
straks i gang med at arrangere det første skue.
Banegårdspladsen blev allerede året efter for 
lille og med velvillighed fra Gørlev Kommune 
blev skuet flyttet til den nuværende adresse 
på det gamle stadion i Søkrogen.

Frede Nielsen trak sig som formand på grund 
af sygdom og slagtermester Palle Levin blev 
udvalgets næste formand. 

Palle Levin, 80 år, trak sig fra 2014 og blev i 
stedet konsulent for udvalget. I september 
blev han på føl- og plagskuet udnævnt som 
æresmedlem. I oktober døde han. Udvalget 
arbejder i dag videre som en trio bestående 
af Jørgen Arnam-Olsen, Helge Carlsson og 
Lotte Bing Nielsen.

Skuet er igennem årene vokset og i dag del-
tager og kåres heste fra en lang række heste-
racer på markedet. Ved de seneste markeder 
har der været udstillet 50- 60 heste til be-
dømmelse og kåring med op til 10.000 tilsku-
ere. I markedsdagen er der forskellige shows.

Skuet omfatter også et større kræmmermar-
ked med ca. 80 kræmmere, udstillere, tivoli, 
restaurationstelte og kæledyrsudstilling. 

Vrinsk i

Gørlev 
Hesteskue og kræmmermarked 
3., 4. og 5. juli 2015

Føl- og plagskue samt kræmmermarked 
11., 12. og 13. september 2015

Hesteskue og Kræmmermarked
3. - 5. juli 2015 

Føl- og Plageskue samt Kræmmermarked
11. - 13. september 2015

Søparken, Søkrogen, 4281 Gørlev, Tlf. 52502084  
Mail: helge.carlsson@gmail.com, www.goerlevhesteogkraemmer.dk 

Restaurationstelte fra: SKIPPERKROEN og BERG’S cafe

Gørlev Hesteskue og kræmmermarked

skal vi ses til:
Hestekåringer

Opvisning/hesteshow

NYT TIVOLI

Kim Larsens Tivoli
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ASGER ANDERSEN
Kalundborgvej 18 . 4281 Gørlev . Tlf. 58 85 53 56
Skælskør Landevej 3 . 4200 Slagelse . Tlf. 58 58 00 60 

HOBBY ELLER PRO - VI HAR MASKINEN, KAN DU TRO

www.asgerandersen.dk

Vi er altid på ”MÆRKERNE ” for dig

KRISTIAN FLEMMING RAMO PATRICK

HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

Patrick FlemmingChristian Ramo HØNG CENTRET . 4270 HØNG . TLF. 54 85 36 10

på mærkerne
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GØRLEV TURISTBUREAU 

Algade 14 · 4281 Gørlev  •  Tlf.: +45 5885 5559  •  Telefax: +45 5885 6881  •  e-mail: info@vestsjaelland.dk  •  www.oplevkalundborg.nu

Reersø Kro har kirken som genbo og er 
idyllisk beliggende midt i byen omgivet af 
gamle bindingsværkshuse.
I den gamle restaurant med originale 
bjælkelofter serveres kulinariske special-
iteter og kun årstidens friske råvarer bliver 
anvendt.

Har De specielle ønsker opfylder vi gerne 
disse, hvis det er muligt.

Et moderne køkken sørger for det kuli-
nariske og det dygtige personale hygger 
og vejleder.

I den overdækkede gårdhave er der  
servering sommeren igennem, og kroen  
er kendt for sine mange spisefaciliteter.
Bl.a. ål, som opbevares levende i det store 
ålebassin.

Sommer Jazz 2012
Don Carlos 6 mands Jazz orkester spiller 
hver torsdag i Juli og August måned fra 
19.30 - 23.00 i gårdhaven. Nødvendigt at 
bestille bord i god tid.

Køkkenet åbner kl. 12.00

Strandvejen 46 Reersø · 4281 Gørlev · Tlf. 58 85 90 22 · reersoekro@mail.tele.dk · www.reersoekro.dk
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Reersø Kro
5


