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Torsdag 7. juli 2016 
Heldagstur til Thorsvang Samlermuseum, Møn, et vigtigt stykke 
Danmarkshistorie, som nu bliver fortalt gennem mange ting. Det 
rummer mange gamle butikker og værksteder, der alle er fyldt til 
randen med sjove og spændende varer fra en svunden tid. Formid-
dagskaffe ved Masnedø, frokost ved Thorsvang og eftermiddagskaffe 
ved Nyord. 
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 senest 27. juni 2016.

Torsdag 4. august 2016
Aftentur til Skælskør, hvor vi skal sejle ca. 1½ time med Skælskør 
Fjordsejlads. Der serveres kaffe med sandwich.
Afgang: kl. 17.00 fra Gørlev Turistbureau, Algade 14 Gørlev. 
Hjemkomst ca. kl. 21.30
Pris 100,00 for medlemmer – 125,00 for ikke medlemmer.
Tilmelding senest 20. juli 2016.

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.

Tilmelding: gorlevturist@gmail.com eller tlf.: 29 45 67 05 – Indbetaling: Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr.: 5396786 
HUSK ved indbetaling/overførsel at angive dit navn, så vi kan få registreret din indbetaling korrekt. 
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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 2016 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 2016. 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 2016 Tourist Magazine.
As a tourist in the southern part of Kalund-

Af borgmester Martin Damm
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Birkegårdens Haver
Tågerupvej 4, Tågerup
DK-4291 Ruds Vedby
Tel. +45 58 26 00 42 
bh@birkegaarden.dk 

www.birkegaarden.dk

 Birkegården er familiens fælles udfl ugtsmål. Parken  består af 5 forskellige 
havetyper, 5 legepladser, dyrefold med søde bonde gårdsdyr, mini  golf bane, 
picnicområder samt café og gavebutik. Husk at sæt en hel dag af!

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

Sommer / Summer: 16/04– 18/09 – kl. 10–18. 
Halloween: 15/10–22/10 – kl. 11–17. Plus til Jul.

Nyhed: Forhindringsbane

 JU
BILÆUM

1996-2016

For børn
For children

For familier
For families

For voksne
For adults

Gårdlegepladsen.

Æselridning: Weekender, helligdage
sommerferien, Halloween og Jul.

Børnedage: Den 5.-6. maj og den 
6.-7., 13.-14., 20.-21. og 27. juli. 

Afslapning for hele familien. 5 fantastiske haver.

Stifi nderopgave rundt i haverne. Stor café med plads inde og ude.
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Smukke haver 
klar med nye attraktioner efter flot sæson

  Birkegårdens Haver kan i år 
fejre 20 års jubilæum og er i dag 
Vestsjællands næststørste 
turistattraktion.
 
Gæsterne i Birkekegårdens Haver udfordres 
med en ny attraktion i år. Merry og Finn  
Sørensen bygger nemlig i en del af Egeskoven  
en forhindringsbane, som er lavet af dæk (bil-
dæk og traktordæk). Forhindringsbanen er 
døbt “Tarzanbanen”. 

Den 1. juli 1996 åbnede Merry og Finn  
Sørensen Birkegårdens Haver, som dengang 
var en kvæggård med 100 køer og fede-
kvæg. Siden er Birkegården blevet et paradis 

for haveinterreserede med de fem haver på 
i alt 33.000 m2, med en dansk-engelsk have, 
Danmarks største japanske have, en hyggelig 
kloster have, en farverig præriehave, og den 
nyeste – en økologisk selvforsygningshave. I  
dag er det et eldorado for familier med børn, 
da der er kommet flere legepladser og masser 
af kæledyr til, og det nyeste den store dækbane 
med svære forhindringer.

Haverne lancerer i år nyt logo og kan sam-
tidig glæde sig over en flot 2015 der gerne må 
fortsætte i 2016.

Der sker hele tiden nyskabelser og arrange-
menter i haverne. Følg med på birkegaarden.dk 

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

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
Algade 31 4281 Gørlev · Tlf. 58860096

Åbningstider: 
Alle dage fra:
kl. 08.00 - 21.00

DØGNVAGT

Behandling  
af både store  

og små dyr
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  På den idylliske Reersø havn 
ligger en fabrik med en unik 
his torie. Havbruget Musholm A/S 
begyndte sit eventyr som Mus-
holm Lax A/S i 1979, og i de første 
år foregik hele produktionen på 
havet. 

Det var Kurt Malmbak-Kjeldsen, en pas-
sioneret havørredfisker og iværksætter, der 
fik ideen og sammen med sin gode ven og 
studiekammerat Peter Kongshaug stiftede 
virksomheden. 

Kurt Malmbak-Kjeldsen havde i 1970’erne 
opdaget, at Musholmbugten var et godt sted 

at fange havørred og derfor måske også et 
godt sted at placere et havbrug til opdræt af 
regnbueørreder, der dengang hed regnbue-
laks. Derfor udviklede han et opdræts-sy-
stem ”Ellips-Marin” til havbrug og byggede 
et demonstrationsanlæg, der blev placeret 
ude i Musholmbugten. 

Dengang var det at opdrætte store ørreder 
i havet et helt nyt og ukendt produkt, og i de 
første år var produktionen på nogle få ton. 
Fisken blev slagtet ombord på havbrugets 
arbejdsjolle ”Yoghurt-bægeret”, renset på 
havet og pakket direkte på kajen og solgt til 
restauranter i København. 

I 1981 begyndte produktionen langsomt at 
vokse. Musholm Lax gik i land. 

Selskabet ønskede bedre muligheder for 
at slagte og pakke ørrederne og overtog i 
august 1982 de daværende Fællessalgsbyg-
ninger på Reersø havn. 

De havde ikke været godt vedligeholdt i 
mange år. Fiskerikontrollen havde ca. 100 
klagepunkter til omgående udbedring, så 
det var nødvendigt at renovere de gamle 
bygninger.

Musholm Lax begyndte at eksportere ør-
reder til det europæiske marked, og fra  

Lakseeventyr  
med nytænkning
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Reersø blev der ikke kun afskibet ørreder, 
men også torsk, isinger og skrubber fra de 
lokale fiskere. Yderligere begyndte Kurt 
Malmbak-kjeldsen at opkøbe ferskvandsfisk 
fra de store søer på Sjælland og Lolland, især 
gedder, aborre, karper og sandarter, som 
blev solgt til grossister på de store ferskvare-
markeder i Sydeuropa. Det lykkedes i 1983 

firmaet at hive en prøveordre på 1.000 kilo 
frosset Ikura ”ørred-kaviar” i land på det  
japanske marked. 

I 1990 var de gamle fællessalgsbygninger 
blevet for små. Det blev besluttet at bygge 
en helt ny fabrik til at håndtere den stigen-
de produktion på hele 500 tons fisk. Den 

gamle fabrik blev revet ned i april 1990, og 
den nuværende fabrik stod klar i oktober 
samme år. 

I dag er Musholms mangeårige japanske part-
ner Akamura Trading selskabets hovedaktio-
nær, og havbruget eksporterer 90 procent af 
produktionen til udlandet. 

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

▲ Kiosken er åben fra 21/3-23/10 2016
▲ Salg af morgenbrød og aviser
▲ Campingpladsen har helårs åben
▲ Læs mere: bjergesydstrand.dk-camp.dk

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

BJERGE SYDSTRAND  

CAMPING
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Høng Privatskole

Høng – en skoleby
  Høng er kendt som en skole-

by. Og bortset fra den kommu-
nale Høng Skole er alle skolerne 
i Høng ”i familie” med hinanden, 
idet de alle stammer fra Høng 
Højskole.

Høng-skolernes historie kan føres tilbage til 
1864, hvor nogle bønder fra Høng besluttede 
at oprette en højskole. Det blev i første om-
gang til Sæby Folkehøjskole i dyrlæge Møllers 
dagligstue på Bækkeviggårdsvej 4. Her havde 
Højskolen til huse i to år.

I 1866 blev Højskolen flyttet til en nyopført 
skolebygning i Høng under navnet Høng 
Folke højskole. Denne bygning indgår i dag 
som en del af det store bygningskompleks, 
der udgør Høng Efterskole.

I 1872 kom Anders Jørgensen til Høng og 
blev forstander for Høng Højskole. Hermed 
begyndte Jørgensen-dynastiet deres skole-
virksomhed i Høng.

Høng Privatskole
Samme år som Anders Jørgensen kom til 
Høng, oprettede han på Højskolen en lille 
friskole for seks drenge fra Høng. Friskolen 
voksede, og i 1898 blev den flyttet til sin egen 
nyopførte bygning på Hovedgaden 47 under 
navnet Høng Privatskole. Denne bygning blev 

revet ned i 2009, men skolen lever i bedste 
velgående.

Høng Erhvervsskole
I 1874 optog Marie og Anders Jørgensen 
et par forældreløse drenge i deres hjem på 
Højskolen. Efterhånden blev der optaget så 
mange plejebørn, at der blev oprettet et 
egentligt børnehjem i egen bygning i 1891 
ved Højskolen.

I 1903 blev børnehjemmet flyttet til en 
nyopført bygning på Kulbyvej 9 i Høng. I 
1984 blev institutionen ændret til Høng 
Erhvervsskole – en skole for lidt sent ud-
viklede unge mennesker, der ikke har haft 
succes i skolen, og som har svært ved at 
finde arbejde. Disse unge har her et sted 
at bo og bliver hjulpet i gang med en er-
hvervsmæssig oplæring.

Høng Teknisk Skole
Den nedlagte Høng Teknisk Skoles historie 
kan også føres tilbage til Høng Højskole, hvor 
bygmester Julius Madsen underviste nogle 
elever i bygningstegning.

I 1892 udvidede Julius Madsen denne akti-
vi tet til at undervise håndværkerlærlinge fra 
Høng i sit eget hjem på Gammel Skolevej 2. 
Her opførte Madsen en tilbygning med to 
klasseværelser.

Efter Julius Madsens død blev Teknisk Skole 
i 1930 flyttet til en nyopført bygning på 
Odinsvej 11.

Skolen lukkede i 1964 i forbindelse med, at 
undervisningen blev flyttet til Slagelse.

Landbrugsskolen Sjælland
I 1898 ansatte Anders Jørgensen landbrugs-
kandidat Rasmus Jensen til at undervise i 
landbrugsfag på Højskolen.

I Lille Høng, ved vejen mod Finderup, købte 
Rasmus jensen et lille lanbrug på 12 tdr. land. 
I de eksisterende og i nyopførte bygninger 
oprettede Rasmus Jensen i 1903 Høng Land-
brugsskole. I 2005 ændrede skolen navn til 
Landbrugsskolen Sjælland.

Høng Efterskole
På grund af svigtende elevtilgang blev Høng 
Højskole i 1925 solgt til De Samvirkende 
Sjællandske Husmandsforeninger, der om-
dannede skolen til husmandsskole. Det var 
en skoleform, hvor eleverne blev undervist 
i både højskolefag og landbrugsfag, idet hus-
mænd i reglen ikke magtede at give deres 
børn både et højskoleophold og et land-
brugsskoleophold.

Men da elevtilgangen til husmandsskolen 
efterhånden svigtede, blev der fra 1954 til-
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Skrevet af Bent Frandsen

Det nyeste skolebyggeri i Høng er den 
kommunale skole på Rosenvænget.

Høng Gymnasium

knyttet en efterskole. Siden 1963 har der 
på den gamle højskole udelukkende været 
efterskole.

Høng Mellem- og Realskole
I 1904 oprettede en af forstander Anders 
Jørgensens sønner, Johannes Jørgensen, 
Høng Mellem- og Realskole i lokaler på 
Højskolen. I henholdsvis 1909 og 1913 flyt-
tede Mellem- og Realskolen til to nyopførte 
bygninger syd for Højskolen.

Høng Studenterkursus
På Mellem- og Realskolen føjede Johannes 
Jørgensen et studenterkursus til sin blom-
strende skolevirksomhed.

Studenterkurset blev i 1920 flyttet til det tid-
ligere Høng Afholdshotel på Hovedgaden 2 
og udgør nu Høng Gymnasium og HF.

Den store familie af skoler i Høng udgør i 
dag fem levende skoler: Høng Privatskole, 
Høng Gymnasium og HF, Høng Erhvervs-
skole, Landbrugsskolen Sjælland og Høng 
Efterskole.
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MARTS
19 Kiosken og Bjerge Sydstrand Camping åbner 
24 Strandpubben, Vestre Birkevej 2 Bjerge Os,  

åbner sæsonen (Live musik)
26 påskebanko Bjerge Sydstrand Camping kl 14.00
26 Strandpubben afholder påskefrokost fra kl. 14.00. 

Tilmelding nødvendig, enten i pubben eller på  
tlf. 59 59 76 40.

27 Påskefrokost på Kragerup Gods kl. 12.00  
(INFO@kragerup.dk)

APRIL
16 Birkegårdens sommersæson starter og varer til  

den 20. september kl. 10.00-18.00  
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

17 Indvielse af Tarzanbanen i Birkegaardens Haver 
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

29 – 30 Morten Korch dage på Dronningegården,  
Strandvejen Reersø 4281 Gørlev.

MAJ
01 Morten Korch dage på Dronningegården,  

Strandvejen Reersø, 4281 Gørlev.
04 Mindehøjtidelig i Reersø Kirke, Strandvejen 4281 

Gørlev. Overflyvning af fly fra Flyvevåbnet som 
hilsen og honnør. Højtideligheden starter kl. 19.00. 

05 Fårehuskoncert ved Fårehuset på Reersø ved  
Reersø Harmonikaklub.

05 Loppe ø, på mange steder på Reersø sælger man 
lopper fra indkørelsen. Landevejen, Strandvejen, 
Englodden, Engvejen, Skovvejen, Skansevej m.fl.

05 – 06 Børnedage i Birkegaardens Haver  
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

08 Hornfiskekonkurrence Høng Sportsfiskerforening. 
Indvejning mellem kl. 14.30-15.00 i klubhuset Høng 
Hovedgade 37 B, 4270 Høng (www.hsf1952.dk)

08 Mors Dags Middag kl. 18.00, Kragerup Gods 
(INFO@kragerup.dk)

14 Pinsebanko kl 14.00 – Bjerge Sydstrand Camping
15 Pinsefrokost kl. 12.00, Kragerup Gods.  

(INFO@kragerup.dk) 
16 Hornfiskekonkurrence Gørlev Sportsfisker-

forening. Indvejning mellem 14.30-15.00 i klub-
huset Søager på den gamle sportsplads.  
(www.goerlev-sportsfiskerforening.dk)

21 Loppemarked kl 11.00 – Bjerge Sydstrand Camping
22 Birkegaardens Haver kl. 14.00 foredrag med  

Nis Boesdal
28 Hundedag/Tag din hund med i Birkegaardens  

Haver (BH@Birkegaardens-Have.dk)
28 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00-13.00  

(levende musik) overskud doneres til  
Børne Cancer Fonden.

28 Kl. 10.00: SuperBrugsens cykelløb, Tissøløbet  
80 km samt fem lokale løb (herunder fra Gørlev 
og Høng) til fordel for Børne Cancer Fonden

28 Kl. 10.00-17.00: Dommergårdens Have, hallen:  
Folkemøde Kalundborg (2. udgave)

JUNI
03 Birkegaardens Haver fejrer 20 års jubilæum.  

Underholdning: Danmarks Koret.  
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

03 Strandpubben, Vestre Birkevej 2 Bjerge Os, åbner 
gårdhaven for spisende gæster, fredag, lørdag, søn-
dag. Frokost fra kl. 12.00 og aftensmad fra kl. 18.00

JUNI
11 – 12 Strikkedage med boder i Birkegaardens Haver  

(BH@Birkegaardens-haver.dk)

16 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

21 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

23 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 ( www.loevemoelle.dk )

23 Sct. Hans aften i Birkegaardens Haver med under-
holdning: Mona Bang og Erik Nygaard.  
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

23 Sct. Hans aften på Reersø sportsplads ved køb-
manden på Strandvejen på Reersø.

23 Sct. Hans aften på Bjerge Sydstrand Camping 
kl. 20.00

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

28 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

29 Koncert i Reersø Kirke kl. 19.30 Strandvejen  
Reersø 4281 Gørlev. Se dagspressen.

30 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

JULI
02 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00-13.00 

(levende musik)
03 20 års jubilæum i Birkegaardens Haver.  

Underholdning Dansk Folkekor
04 – 06 Aktiv ferie med børn på Kragerup Gods.  

Se mere på (www.kragerup.dk)
05 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
06 – 07 Børnedage i Birkegaardens Haver  

(BH@Birkegaardens-haver.dk)
07 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
07 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
08 – 09 – 10 Heste og Kræmmermarked, Søparken, Søkrogen 

4A , 4281 Gøerlev.  
(www.goerlevhesteogkraemmer.dk)

09 Torvedag, Bytorvet i Gørlev, fra kl. 10.00-13.00 
(Levende musik)

11–13 Aktiv ferie med børn på Kragerup Gods,  
se mere på (www.kragerup.dk)

12 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

13 – 14 Børnedage i Birkegaardens Haver,  
se program fra kl. 10.00-17.00.

13 Koncert i Reersø Kirke kl. 19.30, Strandvej Reersø 
4281 Gørlev. Se dagspressen.

14 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  
(www.reersoekro.dk)

14 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

16 Loppemarked kl 11.00 – Bjerge Sydstrand Camping
16 Torvedag Bytorvet i Gørlev kl. 10.00-13.00  

(levende musik)
18 – 20 Aktiv ferie med børn på Kragerup Gods  

se mere på (www.kragerup.dk)
19 Løve Mølle. Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

Arrangementer ‘16

10 TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016



– Se oversigt over attraktionernes beliggenhed på næste side.
JULI
20-21 Børnedage i Birkegaardens Haver  

(BH@Birkegaardens-haver.dk)
21 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
21 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng 

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
23 Torvedag, Bytorvet i Gørlev, fra kl. 10.00-13.00 

(levende musik)
25 – 27 Aktiv ferie med børn på Kragerup Gods  

se mere på (www.kragerup.dk)
26 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
27 Børnekunstnerdag i Birkegaardens Haver  

(BH@Birkegaardens-haver.dk )
27 Koncert i Reersø Kirke kl. 19.30, Strandvejen  

Reersø 4281 Gørlev. Se dagspressen.
28 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
28 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
30 Torvedag, Bytorvet i Gørlev, fra kl. 10.00-13.00  

(levende musik)
AUGUST
02 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
04 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
04 Løve Mølle Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
06 – 07 Picnic Koncert på Skansevej 15, Reersø 4281.  

Musik og boder. 
06 Hundedag/Tag din hund med i Birkegaardens  

Haver (BH@Birkegaardens-haver.dk)
06 Torvedag, Bytorvet i Gørlev, fra kl. 10.00-13.00  

(levende musik)
09 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
11 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
11 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
13 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00-13.00  

(levende musik)
16 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
17 Voksenaften og havevandring i Birkegaardens  

Haver. Underholdning: Harmonikavenner  
(BH@Birkegaardens-haver.dk)

18 Kragerup Gods: kl. 13.00 – frokost og koncert 
med Kirsten Siggaard (info@kragerup.dk)

18 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng 
åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

21 Åbent hus Gørlev Flyveplads fra kl. 10.00-16.00.
23 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
25 Jazz på Reersø Kro fra kl. 19.30-23.00  

(www.reersoekro.dk)
25 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)
27-28 DM for Elvstrøm Trapez Joller, Bådklubben/ 

Havnen Reersø, 4281 Gørlev.
30 Løve Mølle, Knudstrupvej 6A, Løve 4270 Høng  

åben fra kl. 13.00-16.00 (www.loevemoelle.dk)

SEPTEMBER
16 – 17 – 18 Føl-og plagskue, Søparken, Søkrogen 4A  

4281 Gørlev (www.goerlevhesteogkraemmere.dk) 
18 Underholdning og havevandring i Birkegaardens 

Haver. Underholdning: Visens venner i Sorø med 
Dorthe og Henrik (BH@Birkegaardens-haver.dk) 

OKTOBER
02 Vildtbuffet på Kragerup Gods. 

Se nærmere på (www.kragerup.dk) 
15 – 22 Halloween i Birkegaardens Haver fra  

kl. 11.00-17.00 (BH@Birkegaardens-haver.dk)
17 Birkegaardens Haver åbent fra kl. 11.00-19.00. 

Monster-burger aften samt havevandring
17 – 19 Aktiv Ferie med børn på Kragerup Gods.  

Se mere på (www.kragerup.dk)
NOVEMBER
10 Mortens aften på Kragerup Gods fra kl. 18.00 

(www.kragerup.dk)
12 – 13 Julemarked på Kragerup Gods fra kl. 10.00-16.00. 

(www.kragerup.dk)
26 – 27 Advents weekend i Birkegaardens Haver fra  

kl. 13.00-19.00 (BH@Birkegaardens-haver.dk)
DECEMBER
01 Aftenåbent i Birkegaardens Haver  

fra kl. 15.00 – 19.00
03 – 04 Advents weekend i Birkegaardens Haver fra  

kl. 13.00-19.00 (BH@Birkegaardens-haver.dk)
04 Julekoncert i Reersø Kirke, Strandvej Reersø  

4281 Gørlev kl. 14.30
08 Aftenåbent i Birkegaardens Haver  

fra kl. 15.00 – 19.00
10 – 11 Advents weekend i Birkegaardens Haver fra 

kl. 13.00-19.00 (BH@Birkegaardens-haver.dk)
11 Julekoncert i Helsinge Kirke, Kirke Helsinge  

4281 Gørlev kl. 20.00
15 Aftenåbent i Birkegaardens Haver  

fra kl. 15.00 – 19.00
17 – 18 Advents weekend i Birkegaardens Haver  

fra kl. 13.00-19.00 (BH@Birkegaardens-haver.dk)
Ret til ændringer forbeholdes
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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

© KRAK. Kraks Specialkort (R/110210/2)
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Besøg Danmarks 
største vingård

DYR EHØJ V I NGA A R D

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

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

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 2843 5891, www.dyrehoj-vingaard.dk
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Besøg Danmarks 
største vingård

DYR EHØJ V I NGA A R D

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

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

Røsnæsvej 254, Kalundborg, tlf. 2843 5891, www.dyrehoj-vingaard.dk

turist 2016.indd   1 01-02-2016   17:24:14

Har I lyst til at se mark, vineri og  
smage på vinen, så kom med på  
en rundvisning.

Faste rundvisninger:  
Hver søndag kl. 14.00. 

I ugerne 25 til og med uge 36: 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00.

Kan I mønstre minimum 6-8 pers. 
arrangerer vi gerne en tur rundt,  
på det tidspunkt der passer jer. 

Ring og aftal tid på tlf. 5082 3713.

Åbningstider i butikken: 
Vi har åbent 7 dage om ugen  
fra kl. 10.00–kl. 17.00 eller efter aftale.

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

Besøg den største
vingård i Danmark
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  Kragerup Gods beliggende i natur-
skønne omgivelser tæt på Ruds Vedby har  
endnu mere at byde på i 2016. Det historiske 
gods byder sommergæsterne velkommen 
med masser aktiviteter som mountainbike-
bane, Go High klatrepark, fodboldgolf og 
meget mere. Herudover, har stedet egen 
restaurant med sin helt egen eventyrfortæl-
ling. Godsejer Birgitte Dinesen er ottende 
generation af slægten Dinesen på Kragerup 
siden 1801. Selve godsets historie skriver sig 
tilbage til 1327.

Go High-banerne i Kragerups imponerende 
park er for børn, kvinder, tøsedrenge og rig-
tige mænd; store og små udfordringer. Der 
er børnebaner, nemme baner, sjove baner og 
svævebaner. Der er nu seks baner på Krage-
rup Go High, som hver tager en time. Det 
gør anlægget til Danmarks største. Alle kan 
være med... også selvom man ikke synes man 
er i super form, for eksempel er der udeluk-
kende svævebaner på den hvide bane. Så er 
det ikke strandvejr, er det altid Go High-vejr, 
og tusindvis af besøgende udfordrer hvert år 
sig selv på de meget forskellige baner. 

I voldgraven rundt om godset er der mulig-
hed for at sejle i kano, herfra kan man nyde 
de smukke omgivelser. 

Kragerups mountainbikebane er seks km lang 
og teknisk udfordrende. Har man ikke sin 
egen mountainbikecykel, kan man leje mtb 
cykler til mænd og kvinder og børn på Kra-
gerup Go High ved henvendelse i cafeen i 
skoven. Har man lyst til at bruge banen hele 
sommeren, kan man købe et årskort.

Fodboldgolf er en sjov og hyggelig aktivitet 
for hele familien. Brug det meste af en dag og 
hyg med frokost i cafeen ved Go High, hvor 
man kan få grill-selv burgere af eget højlands-
kvæg, der har haft en godt liv på Godsets 
marker. Der er åbent på fodboldgolfbanen 
fra 1. april til 1. december til en pris, hvor alle 
kan være med.

I restauranten i godsets hovedbygning serve-
res der hver dag frokost fra kl. 12:00-15:00, 
og om eftermiddagen er det f.eks. muligt at 
nyde kaffe og kage, en kold øl eller et glas 
køligt hvidvin. Fra kl. 18:00-21:00 kan smags-
løgene blive forkælet med lækre veltillavede 
retter af bl.a. årstiden råvarer.

Det gamle gods 
med nye historier
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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 blev skabt af Ann-Dorte Jentoft 
som et dagtilbud til voksne udviklingshæm-
mede og lettere psykisk syge unge men-
nesker. I januar for fem år siden kunne de 
unge og Ann-Dorte for første gang slå døre-
ne op til det nye cafémiljø i Hovedgaden 
18. Udover fastansatte kokke, arbejder her 
udelukkende udviklingshæmmede unge, som  
i disse rammer har fået en indholdsrig og 
spændende arbejdsplads.
 
Her er glæde og smil
Ann-Dorte er ikke mere. Hun døde pludse-
ligt sidste år, men hendes idé og hjertebarn 
fortsætter. Nu under ledelse af Allan Jensen, 
der blev ansat i huset som stedfortræder 
med en forventning om en stille og rolig 
etableringsfase. Men Allan trådte i karakter 
med det samme, fordi Ann-Dorte blev syg. 
Det har været en hektisk tid, men Café Liv 
lever i den grad. Allan Jensen har en fortid 
som befalingsmand i hæren og har været ud-

sendt flere gange. I 2004 droppede han mili-
tæret og begyndte at læse til socialpædagog.
– Vi kommer til at fortsætte alle de projekt-
er, vi har, men med øget fokus på synlighed 
og udvikling af såvel bosteder, samarbejde 
med CSU i Slagelse og specialisering af bo-
tilbuddene, siger Allan Jensen, der er 44 år 
gammel og bor med sin familie i Boeslunde.
Café Liv er glæde, smil og en god omgangs-
tone. Alle skal føle sig velkomne her ... Det er
ligesom at træde ind i ”mormors stue”. Her
er alle borde dækket med skønne duge, 
kaffe stel og bestik, hvoraf det meste kom-
mer fra genbrug. 

Du kan her nyde en kop kaffe, kage, smørre-
brød, 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 eksem pel pen-
sionister, motionister, efterskole-elever,  
unge fra gymnasiet og andre, der nyder den 
helt særlige atmosfære og stemning der 
er her. Kalundborg Kommune og Café Liv 
visi terer i fællesskab borgere som passer til 
målgruppen til tilbuddet.

CAFÉ
med glæde, varme,  
liv og sjæl
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  10 feriehuse ved havnen og 
beboelsesejendomme omkring 
kroen og havnen er sat til salg, 
og nye aktiviteter prøves af 
allerede i år.

I april sidste år overtog forretningsmanden 
Dan Løvenholdt Mullerup Havn, der samme 
år fyldte 175 år.

I knap to årtier havde JSO Invest A/S – først 
ved Jørgen Sidney Olsen, siden med dat-
teren, Inger S. Olsen, ved roret – ejet den 
private havn, som i kraft af investeringer på 
henved 10 millioner kroner gennem det  
seneste årti har fået et nyt look.

Dan Løvenholdt, Amager-dreng, står bag  
Pedan Holding, der handler med ejendom-
me, med hovedsæde på Amagerbrogade i 
København. 

Han har store planer med 
Mullerup Havn
Fra marts i år har han sat de 10 feriehyt-
ter ved Skipperkroen og havnen til salg for 
en stykpris på 695.000 kroner med fem 
procent i udbetaling. Den nærliggende gård 
og huse omkring kroens område skal også 
sælges, og på det store areal, hvor den 

gamle bådebyggerhal lå placeret, har det 
nye ejerskab planer om forskellige aktivite-
ter til glæde for strand- og sommergæster 
i området.

Dan Løvenholdt kan også glæde sig over, 
at der er rift om bådepladserne i havnen. 
I februar i år var der blot fire ledige tilbage 
ud af 88.

Samtidig har ejerskabet ansat en havnefoged, 
Steen Christensen, som op til bådesæsonen 
forestår jord- og andre anlægs-arbejder i det 
kreative område.

– Min kone og jeg har været fascineret af 
Mullerup Havn siden vi så den første gang, 
siger Dan Løvenholdt.

Ejerskiftet sidste år indebar en beslutning om 
at udsætte havnens 175 års fødselsdag til i 
år. Ikke mindst fordi Dan Løvenholdt straks 
tog fat på opgaven at rydde den 3000 kva-
dratmeter store bådehal, hvor tidligere tiders 
Coronet-både blev bygget.

Skipperkroen indgår i Mullerup Havn, og 
Søren Tullesen fortsætter som restauratør 
og forpagter.

– Søren Tullesen har været på Skipperkroen 
i 17 år og har leveret et flot stykke arbejde. 
Så ham vil vi naturligvis gerne beholde, siger 
Dan løvenholdt, som til gengæld arbejder på 
at finde en ny forpagter af havnens store grill.

– Det vil være rigtig dejligt, hvis vi også kan 
finde en løsning der, siger den nye ejer – og 
tilføjer:

– Selvom udgangspunktet for os ikke er at 
skabe en overskudsforretning med havnen, 
så skal vi også prøve at finde en balance, hvor 
alle er tilfredse. 
 
Nye aktiviteter
Idéer i og omkring havnen mangler han ikke: 
– Vi skal have forskellige aktiviteter hen over 
sommersæsonen op at køre. Det kan være 
markeder og tivoli. Vi forhandler til flere sider, 
og de mange naboer omkring havnen har 
også budt ind med idéer og vist interesse for 
området og for, at der skal ske noget. Og 
sådan bliver det også, siger Dan Løvenholdt. 

På Amager, hvorfra jeg kommer, er der også 
mindre havne, og fra min barndom husker jeg, 
at der ofte var mange spændende aktiviteter 
der. Nogle af dem kunne jeg godt tænke mig 
at genskabe.

Ny ejer på Mullerup Havn  
har masser af nye idéer
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Mullerup Havn

Storebæltskystens maritime perle
Se mere på: www.mulleruphavn.dk

17TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016

Dan Løvenholdt



  Løve Mølle arbejder stadig, og 
vi arbejder på Løve Mølle. 

Hverken møllen eller møllerne er dovne, 
men de arbejder, som vinden blæser. På 
en gammel vindmølle er vi helt afhængige 
af vinden. Hvis der er god vind, så arbejder  
møllen godt, og så arbejder møllerne også. 
Men vi arbejder også på møllen på en anden 
måde. Nemlig med at vedligeholde møllen.

Løve Mølle blev oprindeligt bygget i 1860. 
Denne mølle holdt imidlertid kun i få år. 
Natten mellem den 20. og 21. januar 1881 
brændte møllen. Ilden opstod formentlig i 
persen, som skulle bremse møllen. Møllen 
brændte totalt ned. Det lykkedes at få bygget 
en ny mølle, så den var klar til at male igen i 
december det samme år. Det er lidt utroligt, 
at det kunne lade sig gøre. 

Men en møllebygger på Toelstangsvej i Mul-
lerup, havde en mølle liggende. Den havde 
været samlet og var skilt ad igen og lå nær-
mest som et samlesæt. Denne mølle skulle 
have været opført i Mullerup. Men madam 
Andersen, som ejede Løve Mølle, havde 
mange penge samt forsikringssummen og en 
kundekreds. Så hun har helt sikkert betalt 
noget ekstra for at få møllen opført i Løve. 
Mullerup fik så deres mølle tre år senere.

En gammel bygning som Løve Mølle kræ-
ver megen vedligeholdelse, som også koster 
mange penge. Det vi tjener ind ved entre, 
salg af mel og julemarked er i den forbin-
delse småpenge. Men det kan dække den 
løbende vedligeholdelse med maling og lidt 
mere. Når der skal laves større vedligeholdel-
sesarbejder, er vi helt afhængige af at kunne 
skaffe pengene fra fonde og andre. Det er 
gået rigtig godt med at skaffe penge til store 
vedligeholdelses arbejder i 2013 og 2015. 

I 2013 fik vi udskiftet syv store bjælker i hat-
ten på møllen. Desuden fik møllen en ny 
vinge og begge vinger fik nyt hækværk. Det 
var et projekt til i alt ca. 1.200.000 kr. Til 
dette projekt fik vi støtte fra Kulturstyrelsen, 
Landdistriktsmidler (EU), Augustinusfonden 
og Trelleborg Fonden.

I 2015 blev galleriet (platformen i 6 meters 
højde) udskiftet. Det var et projekt til ca. 
960.000 kr. Til det har vi fået støtte fra Kul-
turstyrelsen, A.P. Møller Fonden og Augusti-
nusfonden. Vi er meget taknemlige for den 
støtte, vi har fået.

Det næste projekt vi skal i gang med bliver 
udskiftning af beklædningen på selve mølle 
kroppen. Sømmene, som holder tagspånene, 
er ved at ruste over og mange af spånene 
er revnet. Så i løbet af nogle få år skal alle 
spånene skiftes ud. Der skal bruges i alt ca. 
16.000 spåner af egetræ. Spånene skal frem-
stilles specielt, så de passer til møllen. De 
skal behandles med trætjære inden de skal 
sættes på møllen. Et gæt kunne være, at det 
vil koste omkring 2.500.000 kr. Vi håber, at 
forskellige fonde vil hjælpe os med pengene 
til projektet.

Møllen besøges af mange gæster, når vi har 
åbent tirsdag og torsdag kl. 13.00-16.00 i 
perioden fra 15. juni til 31. august. Men også 
uden for åbningstiderne kommer der mange 
grupper af gæster, som i forvejen har lavet en 
aftale med møllens formand Ole Hedelund 
Andersen på telefon 20 91 93 20.

Gæsterne er fra både ind og 
udland 
Vi har haft gæster fra Kina, New Zealand 
og Mongoliet. Bare for at nævne nogle få. 
Vi får også besøg af børnehaver, skoleklas-
ser og busselskaber.

Julemarkedet i Løve Mølle den første week-
end i advent er lidt af et tilløbsstykke med 
ca. 1.000 besøgende. Her sælges forskellige 
juleting. Man kan købe mel, som er malet på 
møllen. Der serveres gløgg og æbleskiver. 

Læs mere om møllen på 
www.loevemoelle.dk.

Løve Mølle arbejder 
som vinden blæser
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  På Høng gymnasium er der plads til for-
skellighed. Vi syntes, at det er vigtigt, at vores 
elever trives i et trygt læringsmiljø, hvor de 
fleste elever kender hinanden, selvom de 
kommer fra vidt forskellige dele af landet. 

Vi har på Høng gymnasium både stx, HF og 
EUX, hvilket gør, at der er mange elevtyper 
på skolen – hermed lærer man som elev 
på Høng gymnasium at respektere andres 
forskelighed. I skoleåret 2015/16 er der ca. 
280 elever og 40 lærere. 

Vi har en kostafdeling med ca. 86 elever, 
som gør at der er liv på skolen hele dagen.
På en kostskole kommer lærere og elever 
naturligt hinanden ved og denne nærhed 
forplanter sig typisk til resten af skolen, da 
mange dagselever får tætte venskaber med 
kostelever. 

Følelsen af fællesskab og nærhed er én af 
fordelene ved at være et lille gymnasium, og 
det er en styrke som vi bla. skaber gennem 
morgensamling, elevcaféer og andre fællesar-
rangementer. 

Som underviser på Høng gymnasium er man 
en naturlig del af et fællesskab som både er 
fagligt og socialt. Undervisningen foregår i et 
åbent miljø, hvor den normale klasseunder-
visning suppleres med tværfaglige projekter, 
hvor eleverne kommer ud af huset og ser 
deres undervisning i en virkelighedsnær sam-
menhæng. 

På stx udbyder vi på Høng gymnasium i 
2015/16 fem studieretninger, der har enten 
matematisk, sprogligt eller kreativt fokus 
med musik og mediefag. På Høng gymna-
sium kan du også læse HF og tage EUX-linien 

som er opstartet i dette skoleår. EUX-linien 
er en landbrugsuddannelse med studiekom-
petence som er blevet til i samarbejde med 
Landbrugsskolen Sjælland i Høng. 
Læs mere her: www.hoeng-gymhf.dk 
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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 lokalt producerede 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
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HELSINGEHUS FRUGTPLANTAGE
V/ INGE & JOHNNY NIELSEN

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 
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Høng Gymnasium 
- plads til den enkelte

LØRDAG 17/9



Jeg tror aldrig at 
den gode service 
går af mode ...
Flemming Nielsen 
– tøjekspert med masser af erfaring

  Det vigtigste? Det er  
kontakten til kund erne. Den  
kan jeg slet ikke undvære.

Flemming Nielsen, manden bag Tøjeksper-
ten Flemming, stor og populær herretøjs-
forretning ud til torvet i Høng Centret, har 
stort set været dedikeret til herremode i 
hele sit voksenliv.

Det er 28 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 rele-
vant rådgivning og vejledning, når vi handler. 
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,-

”
Heidi Rosendahl Jensen er nyeste 

medarbejder i Tøjeksperten i Høng.
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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 
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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.

LÆS MERE PÅ
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  Halvøen og byen Reersø er 
noget helt specielt, for her bor 
og arbejder Reersøerne.

I dag en blanding af gamle Reersø-familier, 
nytilflyttere (mange fra hovedstadsområdet), 
kunstnere, der bor her på grund af det sær-
lige lys; eller bare fordi der bor andre kunst-
nere. Der er rigtig mange naturelskere, eller 
bare er tiltrukket af Reersø-ånden. Her er 
højt til loftet, da vi jo ikke er så mange – og 
vi mødes jo igen i morgen. 

Om sommeren forøges antallet af Reersø-
borgere til det tredobbelte på grund af de 
mange sommerhuse. Mange flytter til fra april 
til oktober, eller er her hver weekend.

Enhver, der har en interesse har lavet eller 
er med i en forening – og der er mange for-
eninger på Reersø.

Om sommeren summer der af liv hos kunst-
nerne og af de arrangementer, der skabes 
af Reersø borgerne. Her kan du komme 
til Morten Korch-dage, gøre fund på Åben 
Loppeø og høre og se harmonikaklubben på 
Kristi Himmelfartsdag. Du kan besøge vores 
museer eller galleriet.

Der er også et stort Sankthans-arrangement. 
Og så holdes der en del koncerter forskellige 
steder på øen om sommeren. 
Pluk urter til din hjemmebryggede snaps eller 
se vilde orchideer og sjældne fugle.

Besøg den dejlige kro, gå en tur i den gamle 
del af byen, der emmer af historie – køb fisk 
på havnen og føl den særlige ånd, der er på 
Reersø. Og svært er det ikke: For enten fal-
der man for det man ser og oplever, eller 
også kommer man aldrig igen.

Der er flere forskellige overnatningsmulighe-
der, og for den, der gerne vil udfordre fysik-
ken, er mulighederne mange: Der er mange 
ture at gå eller løbe – eller cykle på øens 
kløverstier. Og så er Reersø Ø en lille bitte 
del af Åmose Naturpark, hvor Flasken slutter 
Naturparken. Vidste du det?

På Reersø kan du få mange flere informatio-
ner om de omtalte, og mange andre, emner. 

  Reersø Fiskehus  
Café og Røgeri
Reersø Fiskehus Café og Røgeri blev etable-
ret i 1982, samtidig med, at Musholm Lax A/S 
overtog forpagtningen af Fiskernes Fællessalg.
Musholm A/S, som det hedder i dag, er en 
akvakultur-virksomhed, der siden 1979 har 
drevet eget havbrug ved Musholm Ø i Store-
bælt. Virksomheden opdrætter, forarbejder 
og eksporterer ørreder og rogn til markeder 
primært i Fjernøsten og Europa.
Søren Tofte har forpagtet Reersø Fiskehus 
Café og Røgeri i mere end 20 år, og der er 
sket meget med butikken igennem årene. I 
begyndelsen var det primært egne fisk og fisk 
fra lokale fiskere, der blev rakt over disken.  
Butikken er gennem årene vokset fra en 
salgsdisk på et par meter, hvor sortimentet 
var noget mere beskedent, til i dag at være 

en velbesøgt fiskeforretning med både lokale 
og udenlandske fiskeprodukter og café med 
servering. Sørens altid lune fiske-, ørred- og 
laksefrikadeller er meget populære, og snart 
åbner han dørene til sæson nummer 23.

Butikken har i 2016 åbent:
D. 18.–28. marts
D. 22.–24. april
D. 29–30. april + 1. maj
D. 5.–8. maj
D. 13. maj til 4. september
Mandag–fredag: kl. 9.00-16.00
Lørdag–søndag og helligdage: kl. 9.00-14.00

Caféen har åbent til kl. 15.00
Forretningen har sin egen hjemmeside: 
www.reersoe-fisk.dk og en facebookprofil,  
Reersø fiskehus og røgeri.

Det skønne Reersø
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Attraktiv uddannelse 
sender de første studenter på vej

  Landbrugsskolen Sjælland i 
Høng har fortsat vokseværk og 
kan i dag huse flere end 200 
elever i forskellige uddannelser.

Til sommer sender landbrugsskolen Sjæl-
land i samarbejde med Høng Gymnasium 
de første EUX-studenter på gaden. Det er 
16 unge, der kombinerer en erhvervsuddan-
nelse indenfor landbrugssektoren med en 
studentereksamen. 

– Vi er også, sammen med Viborg, de første 
i Danmark, der står bag den nye fireårige ud-
dannelse, siger forstander Karl-Åge Hornshøj 
Poulsen, der også påpeger, at flere og flere
 – nu omkring en tredjedel af de unge – væl-
ger en uddannelse, der inddrager øget bog-
lig faglighed. – Det betyder jo, at de unge i 
mange henseender står stærkere på arbejds-
markedet, fordi de har større faglighed og 
tillige bedre muligheder for at læse videre, 
siger forstanderen.

Landbrugsskolen Sjælland i Høng – en del 
af Roskilde Tekniske Skole – bygger ud igen 
i år. Der er behov for flere elevboliger og 
klasseværelser.

Der har aldrig været så mange elever og så 
stor søgning til skolen i Høng:

– Landbrugssuddannelsen er fortsat populær. 
Det er vi naturligvis meget glade for, tilføjer 
Karl-Åge Hornshøj Poulsen. 
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  ... er lige uden for døren  
– langs Sjællands vestkyst med 
rige muligheder for fangster til 
middagsbordet eller grillen.  
Her ser du hvor. 

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

Mullerup Strand 
(parkering på havnen) 
Fisk fra stranden fra havnen og sydpå. Her 
er ren sandstrand en kilometer sydpå, som 
er glimrende til fladfisk sommer og efterår. 
Længere sydpå er der stenet strand og tang-
bælter, velegnet til fluefiskeri og bobbel/flue 
efter havørred. Herfra kan du også nå Vene-
mosen, hvor pynten byder på godt fiskeri. 

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

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

Reersø, vest/nord 
(parkering for enden af Landervejen) 
Flere kilometer godt fiskeri på vestkysten 
med sten, rev og god strøm. Flot fiskeri efter 
hornfisk og havørred. Husk også Nordvest-
revet. På nordsiden er der den offentlige 
strand. Kør ad Wilhelmsvej, gå til højre ud

 
til den store sten. Her er et lille muslingerev. 
Hornfisk og ørreder i foråret. Bemærk fredet  
område øst for rødt murstenshus. 

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

Musholm Bugt 
Hvis der sker udslip fra Musholms ørred-
bure, kan der fanges mange regnbueørreder 
langs hele kysten, også inde i havnene. 
Generelt er waders eller skridtstøvler en 
stor fordel på samtlige kystpladser i området.  
Husk altid gyldigt fisketegn. 

Kystfiskernes 
paradis...
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  2015 blev det bedste år siden 
2007. Det siger Arne Mortensen, 
der har lagt MæglerMortensen på 
Slagelsevej i Høng ind under 
BoligOne i selskab og samarbejde 
med mægler Camilla Fobian, som 
kommer fra Slagelse og er med-
indehaver af en virksomhed,  
der har optur.

– Det har boligmarkedet på Vestsjælland 
også. Sidste år steg priserne. Ikke voldsomt. 
Men de steg, og vi er på rette vej, siger  
Camilla Fobian, der ikke lægger skjul på, at 
hun stortrives i Høng, hvor hun også har 
købt bolig.

At priserne er på vej op, sammenholdt med, 
at BoligOne Vestsjælland/MæglerMortensen 

har masser af opgaver, understøttes af et  
andet positivt faktum:

– I årene efter finanskrisen har mange bolig-
handeler været holdt, så at sige, indenfor 
Høngs eget postnummer. Sådan er det ikke 
mere. 

– Nu er det hele Sjælland, der er i be vægelse, 
og tendensen er også, at flere og flere med 
postnumre i hovedstadsområdet vender blik-
ket mod Vestsjælland, siger Camilla Fobian  
og Arne Mortensen fra kontoret, der også 
omfatter ejendomsmægler Bjarne Herlev  
Larsen, som har 50 års erfaring. 

Tilsammen repræsenterer de tre medarbej-
dere 79 år i branchen. 

Et spændende studiemiljø med kostskole, skolelandbrug  
praksisnær undervisning og mange oplevelser.
Dyr, planter og natur 
• Dyrepasser
• Landmand
• EUX-student
• Landbrugets lederuddannelser

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

Tag din erhvervsuddannelse i Høng

Næste skolestart:  
• August 2016

Få mere at vide på:
www.lssj.dk og www.rts.dk

Vestsjælland lukker krisen 
– boligpriser er på vej op
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Go High
Danmarks største Klatrepark med 6 baner med 
forskellig sværhedsgrad af en times varighed.
En oplevelse for alle børn, kvinder og rigtige mænd 
med garanti for kilden i maven.
 

Fodboldgolf
Vores 18 hullers fodboldgolfbane en hyggelig og sjov 
udfordring, der kan få konkurrencegenet op i højeste 
gear. Banen ligger i et skønt naturområde, hvor Go 
High-gæsterne suser forbi på de lange svævebaner 
over fodboldgolfbanen.
 

Når sulten melder sig
I skovens café kan I hygge jer med en grill-selv burger 
med salatbord, eller I kan nyde en frokost eller 
middag i vores á la carte restaurant.
 

MTB Bane
Lej en mountainbike og benyt vores mountainbikespor 
på ca. 7 km. Sporet er sjovt og teknisk udfordrende 
med masser af sving, grøfter, træer og buske.
.
 

Kano i voldgraven
Lej en kano og tag familien eller vennerne med på en 
smuk tur rundt i godsets voldgrav.
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KRAGERUP GODS
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Kragerup Gods
      ...her keder I jer aldrig
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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 hovedbygningen.

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

A fun day for the whole family. 6 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. 
6 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

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

A fun day for the whole family 
(For children from the age of 7)
•  6 km climbing park
•  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: 
kragerup.dk/en/home • Phone: (+45) 5826 1250

Ein Tag mit viel Spaß für die ganze Familie  
(Für Kinder ab 7 Jahren)
•  6 km Hochseilgarten, verteilt auf 6 Parcours
•  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: kragerup.dk/de/  • Tel.: (+45) 5826 1250
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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

Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051
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MAD UD AF HUSET 
– vi leverer også gerne til din fest
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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 2014 indgik forretningerne i Gør-
lev 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  
medejere af virksomheden. Men i hverda-
gen er det nok først og fremmest servicechef  
Leif Jensen, kunderne møder, når havetrak-
toren eller græsslåmaskinerne skal købes 
– eller repareres. Og i den forbindelse er 
det nok værd at nævne, at forretningen 
på Kalundborgvej i Gørlev også har åbent  
lørdag 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.

28 TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016



TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016

Nemt at få internet
i sommerhuset

  Ole Hansen, Høng Antenne-
service, glæder sig over bedre 
netforbindelser og mere flek-
sible tv-pakker. Han har travlt.
 
– 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 fordi han er bredt aner-
kendt for sin faglige dygtighed.

Her er ingen opgave for lille, og de færreste
udfordringer er for store.
– Netforbindelserne er blevet meget bedre 
efter at Slagelse har fået ny mast, og et stør-
re og mere varieret udbud af tv-pakker gør, 
at der også er mere at komme efter i tv- 
udbuddet, siger han.
– Vi opererer naturligvis meget i lokalom-
rådet langs strandene og ind mod Gørlev 
og Høng. Der er mange opgaver i sommer-
landet og mindst lige så mange i byerne. Men 
efterhånden 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 antenne-
mand gennem årene. Men det er da blevet
til nogle stykker! Manden bag Høng Anten-
neservice lægger stor vægt på at være opda-
teret i sin profession.
– Der er nærmest kontant ny udvikling, nye 
produkter på markedet. Det kan jeg godt 
lide, for det er udfordrende.
 
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 væg-
beslag og tilslutning. I den mere komplekse 
del er totalinstallation af tv- og teknik-pakker 
med ledningsnet og alle øvrige montage-
opgaver. Det er faktisk et meget varieret 
job. Og så er du jo hele tiden i kontakt med 
mennesker, siger Ole Hansen, der har specia-
liseret sig i paraboler, antenner, salg, service, 
montage og som autoriseret forhandler af 
CanalDigital, Viasat, Boxer og Net1.

Ole Hansen, Høng Antenneservice.
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  Med Vestsjællands Veterantog 
kommer du med damptog eller 
motortog tilbage i en svunden 
tid, hvor en tog rejse i sig selv var 
en stor oplevelse for både børn og 
voksne.

Vestsjællands Veterantog kører i sommeren 
2016 mellem Høng og Gørlev, og på turen 
med de gamle tog føres man hurtigt tilbage 
til årene før 2. Verdenskrig, hvor toget var et 
vigtigt bindeled mellem land og by.

I sommerens løb vil veterantoget formentlig 
også køre på andre strækninger i Vestsjælland. 

På rejse til bedstemor
For mange, mange år siden sad familien  
Solstad og planlagde en ferie tur. Snart var 
de enige om, at en togtur til bedstemor ville 
være spændende, og efter at have studeret 
køreplanen, blev udflugtsdagen fastlagt.
Om morgenen kaldte mor Solstad på Marie, 
Kalle og Bo: ”I dag skal vi rejse med toget af 
sted til bedstemor i Sommerby.” Hun fort-
satte: ”I må skynde jer med morgenmaden, 
så vi kan være på stationen kl. 9.30 hvor vi skal 
nå at købe billetter m.m.”
Snart efter var alle parate til at tage af sted, og 
da de gik ned gennen Skolegade til stationen 
sagde Kalle: ”Hvor er det dejligt, at vi ikke skal 
i skole, da det jo er sommerferie!”

Snart stod alle klar på perronen, og damp-
toget kunne anes i horisonten. Dampmaski-
nens dampslag gav genlyd i skoven, men snart 
holdt toget på stationen, hvor nogle folk steg 
af toget og andre steg på.
Familien Solstad tog plads i én af kupeerne, 
og fra vinduet vinkede de farvel til stations-
forstander Grønlund. Så fløjtede togføreren 
afgang, og toget begyndte at køre. Fra vinduet 
vinkede lille Marie til lokomotivføreren. Efter 

en god times tid var familien Solstad fremme 
i Sommerby, hvor bedstemor modtog dem 
på perronen.

Rejsen i sommerland
Den lille historie kan tages som indledning 
til en rejse med veterantoget. Når man på 
stationen stiger ind i de gamle vogne, er man 
straks i en svunden tid uden stress og jag. 
Sammen med børn eller børnebørn finder 
man plads enten på et træsæde eller en 
læder betrukken sofa i én af de små kupéer. 
Togføreren, der er i gammel uniform, fløjter 
afgang, og efter et kvitterende fløjt fra damp-
lokomotivet eller motorvognens horn” sætter 
toget sig i gang”.

Fra det åbne togvindue kan man høre det 117 
år gamle damplokomotiv arbejde ved lyden 
fra de hårde stempelslag eller den snurrende 
lyd fra motorvognens mere en 80 år gamle 
benzinmotor. Man kører gennem det skønne 
Vestsjællands vekslende natur med marker 
og skove. Rejsen gennem sommerlandet af-
brydes kun af togbetjenten, der kontrollerer, 
at man HAR billet. I veterantogene kan man 
hverken bruge rejsekort eller sms-billet. Som 
i gamle dage bliver den købte papbillet ”klip-
pet” 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 117 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.

I veterantoget er der to-akslede træbeklædte 
DSB personvogne med åbne endeperroner 
fra 1920’erne, mere kendt som ”rystevogne”. 
I toget er desuden en pakvogn til barnevogne 
og cykler, som kan medtages gratis, og i café-
vognen 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 gam-
le veteranmotortog, og det er også popu lært 
blandt de mange passagerer. ”Cigarkasserne” 
har tidligere kørt på Varde-Nørre Nebel Jern-
bane i Jylland og Nærumbanen nord for Kø-
benhavn samt ved DSB. Begge motorvogne  
havde under 2. Verdenskrig 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. 

Da Lokaltog formentlig ikke endnu har 
genoptaget kørslen mellem Skellebjerg og  
Slagelse i sommeren 2016, kører veterantoget  
i sommer kun mellem Høng og Gørlev på tors-
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dage og søndage i juli måned. Køreplanerne  
offentliggøres på www.vsvt.dk eller fås ved 
henvendelse til Vestsjællands Veterantog på 
tlf. 22 81 73 73.

På hjemmesiden vil der også kunne findes 
køreplan for kørsler på andre strækninger, 
hvis dette bliver muligt.

Vestsjællands Veterantog, der hører under 
Dansk Jernbane-Klub, har siden 1978 arbej-
det med at levendegøre en del af den danske 
kulturarv, nemlig togrejsen gennem mere end 
100 år. Alt arbejde med veterantoget sker 
på frivillig og ulønnet basis af jernbaneklub-
bens medlemmer. Værkstederne i Høng er 
altid et besøg værd. Der arbejdes normalt 
tirsdag aften og lørdage. Man er velkommen 
til at komme på besøg – også på køredagene. 
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-
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
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Hør mere hos 
din lokale 
forhandler

Se tv hele året 
- betal for det 
halve Sommerens bedste solskærm

- dækker endda hele året
Med Canal Digital har du den bedste solbeskyttelse lige ved hånden, når solen brænder fra en skyfri  
himmel. Træk ind i skyggen, og følg med i serier, børne-tv, OL, VM, cykling og masser af andre underholdende 
programmer, som også kan klare familien gennem et par regnvejrsdage, uden at nogen keder sig. 

De mest populære kanaler

Alt monteret og installeret af professionel montør

Det bedste tv-signal - uanset hvor sommerhuset ligger

*  Forudsætter 6 mdr. på tv-pakke fra Canal Digital og tilmelding til Betalingsservice 9,75 kr./md. ellers 49 kr. pr. faktura. Sommerhus Local 429 kr./md. Mindsteprisen afhænger 
af måneden du bestiller i. Samlet pris 12 mdr. 2.572.50 kr. Oprettelse 0 kr. er inkl. standardinstallation (værdi 1.250 kr.), HD tv-boks (værdi 1.176 kr), Parabol (værdi 995 kr.). 
I vinterhalvåret vises DR kanalerne og TV2 uden beregning. Værdikuponen på 500 kr.  gælder kun Canal Digital kunder. Kan kun bruges én gang pr. husstand. Ombyttes ikke til 
kontanter eller andet. Udløbsdato december 2016. Vi tager forbehold for pris- og produktændringer. 

Med en Astra parabol og tv-pakke sikrer 
du dine gæster masser af godt tysk 
tv-indhold. Det eneste du skal gøre, er at 
gå ned til din lokale forhandler og aflever 
kuponen. Du får 500 kr. i tilskud til din 
Astra parabol. Slå til idag! 

Giv dine tyske gæster 
mulighed for at se tv 
på nationalsproget. VÆRDIKUPON

500 kr.
Aflevér værdikuponen hos din 
nærmeste forhandler og spar 500 kr. 

Astra pakke, skål og ekstra 
montering. Normalpris 2.000 kr.

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

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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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

xl-goerlev.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

Planlagte køredage 2016
Planned dates of driving 2016 

Damptog /Steamtrain
Gørlev - Høng

Torsdage/Thuesdays: 
7., 14., 21. og 28. juli samt 4. aug.

Motortog/Motortrain Gørlev - Høng

Søndage/sundays:
3., 10., 17., 24. og 31. juli.

Efterårsferie: 20., 22. og 23. oktober. 

Ret til ændringer forbeholdes.

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

TAG PÅ TUR MED VETERANTOGET 
TAKE A RIDE ON A VINTAGE TRAIN   

33TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2016



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 Pub’en 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.

14 år på Strand Pub’en 
Seval Gudtmann, der er født på Cypern,  
slog dørene op til pubben for 14 år siden,  
i 2002. Dengang som nu, sætter hun pris på 
hver  dagen i sin hule, men også, om som  mer-
en, på dage med fest, glæde og begejstring.

Påsken falder tidligt i år, men Seval er klar 
med nye tiltag hen over året; og ikke mindst 
sommeren, hvor der vil være levende musik 
(med opstart fra skærtorsdag) og andre 
særlige arrangementer. 

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

COMEDY
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skema.indd   1 05/01/16   13.15

63 TV-KANALER
TOTAL FRITID

Min. pris 1. år 2.398,-
Herefter min. 700,-/år

20,-pr. dag

Du får adgang til vores største tv-pakke samt fri adgang til en verden af serier, 
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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 idéer og materialer til sine 
enestående værker.
Reersø – kunstneren Pia Ahrenst 
lever i, med og for sin kunst

– Inspirationen fra naturen handler om, at jeg 
meget hurtigt skaber billeder af figurer, der 
kan skabes af det materiale, jeg falder over.

– Det er meget givende for sjælen, og jeg 
glæder mig hver gang, der kommer noget 
konkret 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 byg-
ge 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.

  Picnickoncert 
i Søndergårds Have
God musik, stemningsbilleder, smuk have og 
solskin. Det er overskriften for den picnic-
koncert med Stig Møller Band, som indgår i 
en hygge-weekend på Skansevej 15 i Reersø 
den 6. og 7. august.

Stig Møller Band går på scenen lørdag  
den 6. august, men der er forberedt mange 
andre aktiviteter skabt af Reersø-kunstnere  
og -boere begge dage. Der er også indgået 
aftale med Reersø Kro om levering af pic-
nickurve til dem, som måtte ønske sådan én 
til koncerten. Kurven bestilles sammen med 
koncertbilletten via Billetnet. 

Søndergårds Have Picnickoncerter er et ini-
tiativ, som ægteparret, Ingrid & Benny Darré, 
har taget, og foregår i de fine gamle omgivel-
ser på Søndergård. Adressen er Skansevej 15 
Reersø, 4281 Gørlev.

Stig Møller Band består af Stig Møller, Peter 
Ingemann, Jens Haack og Hans Fagt – så det 
er en yderst kompetent samling musikere, 
der giver koncert på Reersø. Alle er naturlig-
vis velkomne. Husk at købe billetter!

Pias naturlige 
mesterværker

NYHEDER 2016 

!!!!!!!

”Naturen er min største 
inspirationskilde. På mine ture  
i naturen henter jeg inspiration 
til at lave en lille unika produk-
tion af de ting jeg finder.  
Det er mest rav og drivtømmer 
der arbejdes med, men rensdyr- 
gevir, hvalrostand og træknuder 
indgår også.

Et kendt ansigt i en 
kendt og populær pub 
ved stranden

  Vidste du...
… at Gørlev Idrætsefterskole på Kirkevan-
gen er ramme om en stor sportsbegivenhed 
i år? Onsdag den 18. maj, torsdag den 19. 
maj og fredag den 20. maj er Gørlev 
Idræts efterskole nemlig arrangør af DM 
Fodbold for efter skoler, fortæller forstander 
Niels Skak. Flere end 600 drenge og piger 
fra alle dele af landet gæster Gørlev disse 
tre dage!
… at de aktive sejlere fra Reersø Bådeklub 
får en ekstra travl weekend den 26. til 28. 
august. Over de tre dage afvikler Reersø 
både klub Danmarksmesterskabet for Trapez-
joller. Det sker fra og udfor  Reersø havn, og 
der er gratis adgang – og masser at se på, for-
tæller klubbens kasserer, Niels Henrik Rossing.
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  Eurospar i Høng blev til Spar 
sidste år. Et valg af kæde og navn, 
som købmand Frank Jensen er 
godt tilfreds med.

Det skulle vise sig at være et godt valg: Frank 
Jensen, købmand på Hovedgaden i Høng, 
skiftede Eurospar ud med Spar-kæden, og 
det har han ingen grund til at fortryde.

Beslutningen blev truffet i forbindelse med  
omfattende ændringer i 2014, affødt af, at 
Eurospar og SuperBest blev slået sammen. 

Nogle blev til Spar, andre blev til Meny og 
nogle få blev til Kiwi. Fælles for dem alle var 

og er, at de fortsat er en del af Dagrofa,  
hvor cirka 7.000 medarbejdere omsætter 
for 20 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 sorti-
ment 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, kunderne fik i Euro-
spar, har vi kunne fortsætte i Spar, tilsat et 
kvalitetsprodukt. Og vi kan glæde os over, 
at kunderne har taget godt imod forandring-
erne, siger Frank Jensen.

Frank Jensen er

glad for 
sit valg
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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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  Historie gennem fire årtier
Markedets første hesteskue for den Belgiske 
hesterace blev afholdt på stationspladsen i 
Gørlev d. 11 juni 1977. Det var også her,  
Gørlev Hotel havde adresse dengang. Det 
var gårdejer Frede Nielsen, Drøsselbjerg, der 
fik ideen og satte skub i projektet. 

Fra 1978 flyttede hestekåringen til skuernes 
nuværende adresse i Søparken i Gørlev, 
og nu var der også blevet plads til Tivoli og 
restau rationstelt på pladsen.
I årene derefter voksede hesteskuerne og 
flere forskellige hesteracer kom til – ligesom 
markedskræmmerne bliver en del af festlig-
hederne.

Siden 1988 har der været afholdt to marked-
er om året – et sommermarked med Heste-
skue og kræmmermarked og et efterårs-
marked, der byder på Føl- og plagskue samt 
kræmmermarked.

Gørlevudvalget, der står bag Gørlev Heste-
skue og kræmmermarked, kan i år fejre 40 års  
jubilæum og markedspladsen er fuldt udnyt-
tet med omkring 100 kræmmere og et antal 
erhvervsudstillere.

Mange forskellige avlsforeninger er også faste 
deltagere – og får fremvist og kåret deres  
heste i Gørlev.

Stadig vrinsk i  

Gørlev
40 år med hesteskue

Hesteskue og kræmmermarked  
8., 9. og 10. juli 2016
Føl- og plagskue samt kræmmermarked  
16., 17. og 18. september 2016

40 år med heste og skuer i Gørlev

Hesteskue og Kræmmermarked
8. - 9. og 10. juli 2016

Føl- og Plageskue samt Kræmmermarked
16. - 17. og 18. september 2016

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

Restaurationstelte fra: SKIPPERKROEN og BERG’S cafe

skal vi ses til:
Hestekåringer

Opvisning/hesteshow

NYT TIVOLI

Kim Larsens Tivoli
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Strand Pub'en • 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 Pub'en
Det hyggeligste 

mødested 
på Bjerge Strand
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  Et vådt og meget koldt forår 
og en sommer med få solskins-
timer præger årets høst i 2015 
på Nordens største vingård på 
Røsnæs. Men vinbonden har 
store forventninger til kvalite-
ten. Resultatet får vi senere i år.

– Godkendt. Så absolut godkendt.

Tom Christensen, vinbonde af hjertet og ejer af 
Dyrehøj, Nordens største vingård på Røsnæs,  
har en udpræget evne til at anskue de fleste  
udfordringer i et positivt lys. Derfor taler 
han heller ikke gerne om det våde forår og 
den kolde sommer, der såede kim til svampe 
og andre ubehageligheder, som har påvirket 
årets druehøst.

Han konstaterer kort og godt, at 
sådan er det.
– Men på de betingelser skal man da glæde 
sig over en høst på 11 et halvt ton. Og det 
gør vi også. Og så har jeg en forventning om, 
at 2015 ender med at blive et fremragende år 
målt på kvaliteten. En lille høst, måske, men 
fremragende.

De godt 11 ton er ikke meget mere end 
halvdelen af 2014-høsten, som indskriver sig i 
dansk vinhistorie som det hidtil største høstår.

– Men når det, der kommer ud af anstrengel-
serne, smager godt og holder god kvalitet, kan 
man leve med det meste, ikke? smiler Tom 
Christensen og konstaterer med let bekym-
ring, at kolleger andre steder i landet, måske 
ikke mindst i det midt- og nordjyske, ikke har 
så meget at le ad. Her ser årets høstresultat 
anderledes broget ud.

Tom Christensen er naturligvis heller ikke 
blind for, at et vejr, hvor varmen kom sent, 
også betød, at sene og følsomme druer aldrig 
udviklede sig. Spätburgunder, baron og ikke 
mindst Pinot Noir.

Og at det betød, at henved 4000 af de 26.400 
stokke aldrig blev høstet. Der var ganske en-
kelt ikke rigtigt nogen druer at plukke.

– Forventningen er en årsproduktion på dru-
erne på 10.000 flasker. Det er vi udmærket 
tilfredse med. Til næste år høster vi til det 
dobbelte, 20.000.

– Og det kan du sige så skråsikkert?

– Ja. Vi har ansat to eksperter fra New Zea-
land, der skal passe og pleje vinstokkene. Og 
det vil i den grad kunne aflæses på udbyttet 
uanset vejrliget. Jeg har ikke i år været helt 
så flittig i markerne, så en del af forklarin-
gen hænger på mine egne skuldre, siger Tom 
Christensen.

Han glæder sig over udviklingen 
generelt.
– Vinproduktion i Danmark er ikke længere 
”bare” en niche eller en hobby for entusia-
ster. Der er flere nye vingårde på vej, også 
større end vores. Det, synes jeg, er fint. Det 
er godt med konkurrence, siger vinbonden.

I vineriet konsterer en trofast og dygtig med-
arbejder, Henry Petersen, at Dyrehøj også i 
år skal producere vin for andre vingårde. I et 
omfang større end nogensinde.

 – Og så har vi jo også cider, gin, edelbrand, 
portvin og andre gode ting og sager at ar-
bejde med. Her kommer man aldrig til at kede 
sig, smiler Henry Petersen.

Nordens 
største  
vingård

– tror på topkvalitet
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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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KRISTIANPATRICK HEIDI

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



  Klinteskov er den smukke 
løvskov, som ligger helt ud til 
Tissø midt på søens østre bred. 
Skoven afgrænses mod øst af 
Sæbyvej, og er en del af Natura 
2000 området N157 Åmose, 
Tissø, Halleby Å og Flasken. 
Skoven er desuden en del af 
Naturpark Åmosen. Klinteskov 
er privat og ejes af godset 
Selchausdal. 
Se kort fig. 1 nederst.

 
I årene 2012-2014 har især Carsten Clausen 
besøgt skoven mange gange og på alle 
årstider. Floralisten bagerst i rapporten 
dækker skoven vest for Sæbyvej, dvs. at 
skovene øst for landevejen ikke er 
undersøgt nærmere. I rapporten her følger 
vi navnene fra Den Nye Nordiske Flora 
(Mossberg og Stenberg, 2005 og 2007).

Lidt om skoven
Terrænet er noget bakket, og især er der en 
markant skrænt ned til de lavere dele tæt-
test på Tissø. De høje dele er især bevokset 
med bøgeskov iblandet mægtige egetræer 
og en del Ask, mens de lave dele neden 
for søskrænten, som er den gamle søbund, 
mest består af Grå-El. Der er våde og sum-
pede partier i skoven, især nær selve Tissø. 
To bække løber gennem den nordlige del af 
skoven. Dele af bøgeskoven og dele af den 
nordlige del af skoven er bemærkelsesværdig 
frodig, og der er en meget rig forårsflora. (Se 
foto øverst). 

 

Skovens flora
Så vidt vi ved foreligger der kun ældre be-
skrivelser af skovens flora. Grøntved (1935) 
har en udførlig liste fra Klinteskov, som han i 
øvrigt benævner Selchausdal Skov, og flora-
listen dækker også de dele af skovene, som 
ligger øst for Sæbyvej. Gravesen (1976) har 
en fyldig liste af arter fra skoven, men denne 
kilde er heller ikke ny, og den bygger i øvrigt 
hovedsageligt på Grøntveds floraliste. 

Forårsfloraen
Skovens forårsflora er usædvanlig rig. Store 
partier af skovbunden dækkes af Hvid Ane-
mone, andre steder er det Gul Anemone, 
som er fladedækkende, og Hulrodet Lærke-
spore dækker igen andre partier. Nedenfor 
søskrænten findes Blå Anemone i tusindvis, 
og i den nordlige del af skoven kan man tælle 
i hundredvis af Firblad. Alm. Bingelurt dækker 
også store partier. Ingen af de nævnte arter 
er sjældne, men deres antal er bemærkel-
sesværdigt.

Mens Hvid Anemone ikke er kræsen med 
hensyn til jordbund, så er Gul Anemone 
knyttet til næringsrige, muldrige løvskove 
på kalkrig lerbund på Øerne og i Østjylland 
(Møller et al, 2010). Det samme gælder Alm. 
Guldnælde og Hulrodet Lærkespore.
Nogle forårs-arter regnes for positiv-arter, 
dvs. at det er arter, som er knyttet til beskyt-
tede eller typiske naturtyper. Positiv-arter in-
dikerer naturkvalitet (Leth, 2006). 

Ud over de her nævnte positiv-arter findes 
der også disse forårs-arter: Alm Guldstjerne, 
Alm. Vorterod, Dunet Steffensurt, Krybende 
Læbeløs, Liljekonval, Skovmærke, Skovsyre, 
Stor Konval og hele 4 violer (Håret-, Krat-, 
Marts- og Skov-Viol).

Rødlistede og fredede arter
Liden Guldstjerne er den eneste regionalt 
rødlistede plante, vi har fundet. Den klas-
sificeres som ”sårbar” (VU) af Leth (2006).

Ægbladet Fliglæbe er ikke rødlistet, det er 
en orkidé, og alle orkidéer i Danmark er 
fredede. Den findes på den gamle søbund. I 
2013 er der optalte ca. 100 stk. på et mindre 
område, men Ægbladet Fliglæbe er kendt for 
at variere meget i antal fra år til år (Møller 
et al, 2010).

Leth 2006 kategoriserer Ægbladet Fliglæbe 
som en ”ualmindelig positiv-art”. Pedersen og 
Faurholdt (2010) skriver, at den forekommer 
hist og her på øerne og i Østjylland, mens 
den er sjælden i den øvrige del af landet.
 

Arter fra skoven, vi ikke fandt
Gravesen (1976) nævner en del arter fra 
Klinteskov, som vi ikke fandt: Kær-Mangeløv, 
Ørnebregne, Alm. Engelsød, Skov-Padderok, 
Tidlig Skov-Hejre, Bleg Star, Spidskapslet Star, 
Druemunke, Sød Astragel, Lodden Perikon, 
Soløje, Hulkravet Kodriver, Kransbørste, 
Læge-Ærenpris, Alm. Høgeurt og Vrietorn.

Floraen  
i Klinteskov 
ved Tissø Nyudsprungen bøg. I skovbunden ses Hulrodet 

Lærkespore, gule – og hvide anemoner.

Figur 1. Kort over Klinteskov.

Figur 2. Krogede ege- og bøgetræer på toppen af 
søskrænten. Søskrænten er en af Klinteskovs nøglebiotoper.

Figur 3. Hulrodet lærkespore, både i lilla og hvid udgave.
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Vi kan sagtens have overset noget, f.eks. Kær-
Mangeløv i rørskoven. Men grunden kan også 
være, at nogle af arterne er fundet i skovene 
øst for Sæbyvej, og endelig kan nogle arter 
være forsvundet i mellemtiden.

Gravesens (1976) kilder går kun tilbage til 
år 1900. Imidlertid skal et enkelt ældre og 
meget interessant fund nævnes: Ifølge TBU-
arkivet er der i 1881 fundet Tætblomstret 
Hullæbe i Selchausdal Skov (Løjtnant 1983). 
Tætblomstret Hullæbe vokser i Danmark 
næsten udelukkende i bøgeskove på plastisk 
ler og med lang bevoksningskontinuitet (Pe-
dersen og Faurholdt 2010). Tætblomstret 
Hullæbe findes stort set kun i Østjylland, og 
på Sjælland findes den kun i Jyderupskovene, 
hvor den forekommer spredt og i ringe antal. 
Sandsynligheden for, at den findes i Klinte-
skov, er lille. Men muligheden for, at den kan 
sprede sig til skoven er altså til stede, da den 
engang voksede her.

Klintehuset
I den sydlige del af Klinteskov ligger et lille 
hus, Klintehuset (se figur 6), der tidligere var 
et traktørsted. I en tilbygning var der danse-
sal, hvor bl.a. Johnny Reimar og The Cliffters 
har spillet op til dans. Dansesalen er nu for-
svunden, og selve Klintehuset har siden væ-
ret benyttet til børnehave. Senest har nogle 
forskellige kunstnere haft åbent værksted her, 
men pt. står huset tomt. 
Omkring Klintehuset vokser en del haveplan-
ter bl.a. Vinterasters, Lupin, Floks, Sct. Hans-
urt, Høst-Anemone, Citronmelisse, Rund-
bladet Mynte, Fersken og Vindrue. Disse er 
ikke medtaget i plantelisten sidst i rapporten.

Ishuset
Nedenfor Klintehuset i skrænten går der en 
trappe ned til et ishus, ikke hvad vi forstår ved 
et ishus, men hvor man tidligere om vinteren 
savede isblokke ud fra søen, og placerede 
dem i dette rum, der derved fik samme 
funktion som et køleskab. Her kunne man 
opbevare sit forråd til langt hen på somme-
ren til isen var smeltet. Ellers blev det meste 
kød tidligere saltet eller røget for at kunne 
holde sig. Bemærk loftet i rummet, se figur 7.

Skovløberhus
I den nordlige del af skoven har der ligget 
2 bygninger, formentlig et skovløberhus 
med udhus. Her findes en hel del haveplan-
ter endnu. En sjælden forvildet haveplante 
vokser i grøftekanten mod Sæbyvej ud for 
stedet, hvor bygningerne lå, nemlig Røllike-
Matrem, se figur 8. Bernt Løjtnant betragter 
Røllike-Matrem som en gammel prydplante, 
et haverelikt (Løjtnant, under udgivelse).  Se 
figur 8.

Geddeklækkeriet.
Midt i skoven lige nord for p-pladsen er der 
et lille vandløb, som tidligere har leveret friskt 
vand til et geddeklækkeri (se figur 9), hvis rui-
ner endnu kan ses lidt nedstrøms. Klækkeriet 
blev opført af søens erhvervsfisker, Jens Pe-
dersen, sidst i 1800-tallet (Pedersen 2005), 
og de fleste søer i Danmark har på et eller 
andet tidspunkt fået udsat gedder herfra. 
Jens var en meget fremsynet mand og fandt 
på mange forbedringer vedrørende fersk-
vandsfiskeri, han blev efterfølgende hædret 
for sin indsats. Jens boede i det stråtækte hus 
lidt nord for Klinteskov, hvor vejen går fra til 
Buerup, her havde han også en lille rende i 
søbredden til sin fiskerbåd.

Konklusion
Vi har fundet 270 forskellige arter af urter, 
træer og buske i Klinteskov. Blandt arterne er 
der en enkelt regionalt rødlistet (Liden Guld-
stjerne), 54 positiv-arter (tabel 1 og 2), og 
forårsfloraen er meget bemærkelsesværdig.  
At skoven er så rig på planter må tilskrives, 
at skoven rummer en lang række forskellige 
miljøer (nøglebiotoper) og at dele af skoven 
har en lang kontinuitet, dvs. at driften ikke 
påvirker skoven negativt. Klinteskov har ka-
rakter af naturskov.

Bemærk at skoven er privatejet, det vil sige, at 
man kun må færdes på de anlagte stier, og at 
man selvfølgelig rydder op efter sig.

Naturen må gerne betrædes, 
men træd varsomt.

Skrevet af Carsten Clausen og  
Hans Guldager Christiansen, 2014 (uddrag)

Figur 8. Tissø geddeklækkeri, 1902. Foto venligst udlånt af 
Jens Pedersen, barnebarn til erhvervsfiskeren af samme navn.

Figur 4. Rod-ende af væltet træ. Der ligger en del dødt ved i
skoven, hvilket er berigende for skovens biodiversitet. Dødt

ved regnes for et nøgleelement for skoven.

Figur 6. Loftet i ishuset.Figur 5. Klintehuset.

Figur 7. Røllike-Matrem, en sjælden haverelikt.
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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 2016
Don Carlos 6 mands Jazz orkester + 
gæsteartister 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

Reersø Kro
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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