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VÆRD AT HUSKE
Gørlev Turistbureau,
Algade 14, 4281 Gørlev
Tlf.: 0045 3022 8747
e-mail: gorlevturist@gmail.com

Åbningstider i Gørlev Turistinformation:
Pinselørdag d. 19/5 fra kl. 10.00-13.00

Uge 25 Fredag d. 23/6 fra kl. 10.00-13.00

Uge 26 Mandag d. 25/6 fra kl. 11.00-15.30 / Fredag d. 29/6 fra kl. 11.00-15.30 /  

Lørdag d. 30/6 fra kl. 10.00-13.00

Uge 27-28-29-30 Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 11.00-15.30 /  

Lørdag fra kl. 10.00-13.00

Uge 31 Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 11.00-15.30 /  

Lørdag fra kl. 10.00-15.30 

Uge 32 Mandag, torsdag, fredag fra kl. 11.00-15.30 / Lørdag fra kl. 10.00-15.30 

Uge 33-34 Mandag, fredag fra kl. 11.00-15.30 / Lørdag fra kl. 10.00-13.00 

Gørlev Turistforening 
Formand for foreningen Erik Andersen
Møllevangen 44, 4281 Gørlev
Tlf. 24 62 10 44
e-mail: eaejendomsinvest@gmail.com 
www.goerlevturistinfo.dk
www.oplevkalundborg.nu

Gørlev Lokalhistoriske Arkiv
Algade 14, 4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 23 65
Udenfor arkivets åbningstid kan 
formanden, Anne Christensen, 
kontaktes på 58 85 51 73.
www.goerlevlokalarkiv.dk 
goerlevlokalarkiv@mail.dk
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Heldagstur torsdag den 28. juni 2018
Heldagstur til Samsø. Det er fantastisk, at sådan en lille ø rum-
mer så megen historie og så meget forskellig natur. Kom med på 
en guidet tur til Samsø med formiddagskaffe/frokost/eftermid-
dagskaffe med hjemmebag. 
Afgang: 7.40 fra Gørlev Turistbureau, Algade 14, Gørlev. 
Hjemkomst: ca. 19.30. Pris: 425 kr. for medlemmer, 475 kr. 
for ikke medlemmer. Tilmelding senest: 14. juni  

Aftentur torsdag den 2. august 2018
Aftentur til Audebo Pumpestation. Guiden vil fortælle om 
lamme fjordens udtørring, dæmnings opbygningen, pumpesta-
tionen og nogle af de historier og skæbner, der ligger bag. Der 
serveres kaffe med sandwich. 
Afgang: 17.00 fra Gørlev Turistbureau Algade 14, Gørlev. 
Hjemkomst: ca. 22.00. Pris: 125 kr. for medlemmer, 150 kr.
for ikke medlemmer. Tilmelding senest: 26. august.

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 tlf. 29 45 67 05 eller gurliw@live.dk
Indbetaling efter tilmelding: Reg. nr. 0519  kontonr. 238138 (Sparekassen Sjælland)

(Husk ved indbetaling/overførsel at angive dit navn, så vi kan få registreret din indbetaling korrekt)
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As a tourist in the southern part of Kalund-
borg, you have access to a lot of oppor-
tunities. The coastline with its wonderful 
beaches and clean water is, of course, an 
attraction, as indicated, among other things, 
by the many summer – houses and camping 
sites in the area.

Maritime tourism unfolds itself around the 
two newly renovated harbours at Mullerup 
and Reersø. Mullerup and Reersø, respec-
tively, offer the two biggest restaurants in 
the area, Skipperkroen (The Skippers Inn) 
and Reersø Kro (Reersø Inn).
Kalundborg South, however, offers far more 
than sun, water, and beaches. One of the 
great attractions is Birkegårdens Haver (The 
Birkegård Gardens) at Tågerup. Another, that  
you shouldn’t miss is Kragerup Estate’s Go 
– High. Also worth visiting are a number of 
small museums and the church at Gørlev.  
With its two rune stones, it represents 
some thing quite unique among  Danish vil-
lage 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 2018 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 größ-
ten Restaurants, der Schifferkrug (Skipper-
kroen) in Mullerup und Reersø Krug.

Die Gegend bietet aber viel mehr als Sonne,  
Wasser und Strand. Grosse und kleine 
 Sehenswürdigkeiten findet man überall.   
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 2018. 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
ver den kan opleves fra trætoppene, og hvor 
det nye fodboldgolfanlæg også trækker mange  
til. Også Fuglede Formidlingscenter med 
Tissøringen og det årlige vikingemarked i 
oktober er et besøg værd. Men de mange 
mindre museer og besøgssteder må ikke 
overses. F.eks. rummer kirkerne oplevelser 
med Gørlev kirke og dens to runestene som 
højdepunkt. 

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

  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 2018 Tourist Magazine.

Af borgmester Martin Damm
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Velkommen 
til Kalundborg Syd



Der er ingen grund til at kede sig i  

Kalundborg Kommune
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Kragerupgaardsvej 33  ·  4291 Ruds Vedby  · Tlf.:  58 26 12 50  ·  info@kragerup.dk  ·  www.kragerup.dk

I naturskønne omgivelser kun et kvarters kørsel fra 
Gørlev ligger Kragerup Gods. Her er mulighederne 
mange for sjove og udfordrende aktiviteter.

I klatreparken Go High kan I få mange timer til at gå på 
de 6 baner i forskellige niveauer og højder. Her får I med 
garanti et adrenalinkick og chancen for at se godset fra 
oven i en af de mange svævebaner.

På vores 18-hullers fodboldgolfbane er der lagt op til 
konkurrence, præcision og sjov for alle. 

Her kan I få flere timer til at gå på den teknisk 
udfordrende bane, der har forhindringer med flere 
forskellige sværhedsgrader.

I Restaurant Blixen er I altid velkommen til at komme 
forbi og nyde en let frokost eller en lækker middag. De 
historiske rammer inviterer til en hyggelig oplevelse, og 
om sommeren kan I nyde jeres mad og den smukke park 
på den store terrasse.

Velkommen på Kragerup Gods.

KRAGERUP GODS - HER KEDER I JER ALDRIG
En helt særlig oplevelse 



  Du kan få meget at vælge 
imellem når du er på besøg eller 
bor fast i Kalundborg kommune 
– i høj grad også af kulturelle 
aktiviteter.

Vi er en kommune hvor den smukke natur 
drager når vi åbner døren ud til den. Vi har 
eks. Vis Tissø med Fugledegårds tilbud om 
Fuglestudier helt ud til søen, vi har Røsnæs, 
hvor Natursko-len ligger. På Røsnæs er der 
en enestående flora, gang og cykelture samt 
bade muligheder. Vi har ægte Havnemiljøer 
i Havnsø, på Reersø ,Nyby på Røsnæs og på 

vores 2 øer Sejerø og Nekselø. Alle disse 
steder giver muligheder for unikke fælles op-
levelser. Vi har speciel arran-gementer rundt 
i kommunen for hele familien, specielt for 
børn og for voksne. Det kan ses på www. 
Kalundborg bib.dk.

I Kalundborg By har vi Vor Frue kirke med de 
5 tårne beliggende i Højbyen, hvor museet 
også ligger. Vi har en havnepark under udvik-
ling. Den giver muligheder for beachvolley, 
fodbold og store oplevelser med koncerter 
og en storskærm, hvor der vises operaer, 
sports begivenheder m.v.

Vi, der bor her fast, har meget at vælge imel-
lem indenfor sport og idræt og indenfor tea-
ter, musik og billedkunst. En stor del er oven 
i købet til at opleve lokalt i forsamlingshuse, 
haller eller ældrecentre. Kommunen har en 
stor udfordring i at få informationerne om de 
mange tilbud ud så borgerne og turisterne 
så de kan se dem. Det arbejder vi intenst på 
at forbedre!

Vi er i en meget spændende udviklingsfase 
med mange tilflyttere, hvor vi i den grad har 
brug for at udvikle vores fritids og kultur 
tilbud. Gennem biblioteksklubben (gratis 
medlemskab) skabes der hele tiden nye og 
fængende initiativer på kultur oplevelses si-
den. Der udsendes et program for hvert ½ år 
som kan hentes på de døgnåbne biblioteker 
i flere byer eller fra net-tet. Vores fritids og 

foreningsliv udvikler sig også hele tiden i den 
rigtige retning. En stor del af vores kultur og 
fritids tilbud bygger på et tæt samarbejde 
mellem foreninger og kommu-nen. Vi støt-
ter praktisk og økonomisk en lang række 
initiativer rundt i hele kommunen. Sammen 
kan vi nemlig meget mere end hver for sig. 
Kommunen var ilde stedt hvis vi ikke havde 
foreninger og frivillige ildsjæle.  Og de var 
svage og mindre effektive hvis ikke de hav-de 
kommunens praktiske og økonomiske støtte.  
Jeg håber også på, at der kan etableres flere 
samarbejder hvor erhvervslivet også deltager 
såvel praktisk som økonomisk.  

Jeg forventer, at dette samarbejde bliver ud-
viklet i endnu højere grad, såvel kvantitativt 
som kvalitativt. Vi skal have mere bredde i 
vores kultur og fritidstilbud og vi skal satse på 
en end-nu bedre kvalitet i rum, der egner sig 
til det konkrete formål. Det betyder, at der 
skal etable-res lokaliteter til nye sportsakti-
viteter og til koncerter, dans og billedkunst. 
I den forbindelse har jeg store forventninger 
til etableringen af Høng Kultur og Bevægel-
sespark, der er budget-lagt til begyndelse i år, 
og til indretning af kulturhus/huse i Kalund-
borg by, der vil blive etab-leret indenfor de 
nærmeste år.  

Ole Glahn
Formand for Kultur og Fritidsudvalget i 
Kalundborg Kommune.

Der er ingen grund til at kede sig i  

Kalundborg Kommune

5TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018



Der er et væld af populære, officielle løbear-
rangementer hen over sæson 2018 i Kalund-
borg Kommune. På disse sider kan du se dem, 
og de er hjerteligt velkommen til at deltage, 
gerne med familien. Der er alt fra børneløb 
på et par kilometer til maraton, og løbene går 
gennem by og land, visse i bakket terræn, et 
enkelt endda gennem en aktiv mølle. 

De fleste arrangementer var fastlagt ved 
redaktionens slutning, mens enkelte dukker 
op på arrangørernes hjemmesider i løbet af 
sæsonen. Det fremgår af de enkelte løb. Der 
er generelt online tilmelding til løbene.  

Løve Mølle Maraton, Løve IF  
Skærtorsdag 29. marts kl. 9. 
Start: Bøstrupvej 7, Løve, 4270 Høng
Distancer: 10,5 km, halv- og helmaraton. 
Tilmelding: hjemmeside eller sms med 
dato og distance (40796119).

Røsnæsløbet, Kalundborg IF 
Fredag 27. april, St. Bededag kl. 11-14. 
Start: Munkesø Stadion, Stadion Allé 1, 
Kalundborg. 16,2 km-ruten starter på spidsen 
af Røsnæshalvøen. KIF strår for bustransport 
hertil fra Munkesø Stadion kl. 10.15. 
Distancer: 5, 10 og 16,2 km. 

Røsnæs Cannonball Duathlon, 
Kalundborg IF  
Dato ikke fastlagt ved redaktionens slutning. 
Der er et løb i foråret og et i efteråret. 
Se foreningens hjemmeside. 
Start: Skovbørnehaven, Kystvejen 124, 
4400 Kalundborg. 
Distancer: løb 4 km i skov, 8 km på cykel. 

Lang rute er to omgange i skoven og 16 km 
cykelrute. 
Dato og klokkeslæt vil fremgå af klubbens 
hjemmeside.

5 Tårns Løbet, Fem Tårns Motion 
Søndag 6. maj kl. 9. 
Start: klubhuset, Lundemarken 64 C, 
4400 Kalundborg. 
Distancer: 10 km, halv- og helmaraton.

Klovneløbet, Kalundborg IF
9. juni kl. 11.
Start: Munkesøen, Stadion Allé 1, 
4400 Kalundborg. 
Distancer: 3 og 6 km. 
Ruterne er for børn og voksne, og man er lige 
så velkommen til at gå som at løbe sin rute. 

Tripplemaraton, Fem Tårns Motion 
Fredag 22.-lørdag 23.-søndag 24. juni kl. 10 
Start: klubhuset, Lundemarken 64 C, 
4400 Kalundborg.  
Distancer: Halv- og helmaraton, 5 og 10 km 

Møllebakken Rundt, Kalundborg IF 
Torsdag 26. juli kl. 17.30 eller 18. Ikke 
bekræftet ved redaktionens slutning. 
Start: Kordilgade ud for 53, 
4400 Kalundborg. 
Distancer: 1,7 km for børn, 5,1 km.

Høngløbet, Høng Løbeklub 
Lørdag 25. august kl. 10. 
Start: Høng Centret, Centervej, 4270 Høng. 
Distancer: 5, 10 km, halvmaraton, børneløb 
2 km. 

Sundhedsløb, Fem Tårns Motion 
Lørdag 1. september kl. 11, Kalundborg Kom-
munes Sundhedsdag. 
Start: Solskinspladsen, Kordilgade, 
4400 Kalundborg 
Distancer: 3, 5, 10 km.  

Mineslund Økoløb, Fem Tårns 
Motion 
Torsdag 13. september kl. 18 
Start: Mineslund, Asnæs Skovvej 38, 
4400 Kalundborg  
Distancer: 6 og 11 km. 

Marguriteløbet, Høng Løbeklub 
Søndag 23. september kl. 11. 
Start: Herslevvej ud for 10, 4270 Høng. 
Distancer: 5, 10 km, halvmaraton. 

Kalundborg Symbiosis Løbet 
2018, Kalundborg IF 
Søndag 30. september kl. 11. 
Start: Lerchenborg Slot, Lerchenborg 3, 
4400 Kalundborg.  
Distancer: 3, 7, 14, 21 km. 
Ruten er 7 km og kan løbes ad flere gange.  

World Diabetes Run, Kalundborg IF  
Onsdag 14. november 
World diabetes Day kl. 17. 
Start: Torvet, 4400 Kalundborg. 
Distancer: 5, 10 km. 

Adventsløbet, Fem Tårns Motion 
Søndag 25. november kl. 10. 
Start: klubhuset, Lundemarken 64 C, 
4400 Kalundborg.  
Distancer: Halv- og helmaraton, 5 og 10 km. 

Den smukke vestsjællandske natur giver oplagte muligheder for at få motion i de rette omgivelser.  
Men man behøver ikke løbe alene. Benyt lejligheden til at løbe sammen med ligesindede  

til disse åbne arrangementer.
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Løb gennem  
hele sommeren

Høng Løbeklub er en af de meget  
aktive klubber i Kalundborg Kommune.  

Også om sommeren!



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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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 24 til og med uge 33: 
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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Vi er, vi bliver, og vi udvikler.
Som hele Høngs lokale pengeinstitut vil vi bidrage til at gøre området til et bedre sted at 
leve, arbejde og drive virksomhed. Vi tror på, det har en afgørende betydning 
for både erhvervsliv og borgere, at der er en lokal finansieringskilde med indsigt og 

Alle er velkomne i hele Høngs 
lokale pengeinstitut.

WWW.SPKS.DK/HØNG

HØNGS ENESTE 
PENGEINSTITUT

FLEMMING S. ANDERSEN
Filialdirektør, Høng

  nyF-dnallæjS nessakerapS
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Galleri O.H.B 
Smedelodden 6 Reersø 
Telf.Nr. 58 86 70 80 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 
 
 

Pippis Kælder

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

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

 

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

 

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

 
 

Reersø Galleriet
Strandvejen 50, Reersø
4281 Gørlev

Havmågen

Pippis  
Kælder

Reersø
Havne-
museum

Pottemageren på Reersø

Rav og Drivtømmerkunst

Galleri O.H.B

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

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

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

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

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

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

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

Reersø
 – og kunsten



  ”Det gælder om at holde 
sammen” – sådan lyder Spare-
kassen Sjælland-Fyns agenda, 
som udgør grundstenen i  
sparekassens ambitiøse  
strategi frem mod 2021, der 
bærer navnet NYE VEJE. 

Strategien skal fastfolde og forstærke den po-
sitive udvikling, sparekassen har gennemgået 
de seneste år, men også styrke tre områder: 
privat, erhverv og formue, siger filialdirektør 
i Sparekassen i Høng, Flemming Andersen 
– og tilføjer: 

Sparekassens overordnede formål er nemlig 
at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at 
leve, arbejde og drive virksomhed. Og spa-

rekassen efterlever blandt andet det formål 
ved ikke at lukke en eneste filial - i skrivende 
stund er Sparekassen Sjælland-Fyn den ene-
ste tilbageværende filial i 12 byer. En af disse 
byer er Høng. 

–  På den måde forstærker sparekassen også 
sit eksisterende filialnet, som bliver yderligere 
styrket af nye afdelinger. Senest har sparekas-
sen åbnet afdelinger i Greve og på Islands 
Brygge, mens en filial i Helsinge åbner i nær-
meste fremtid. 

En del af lokalsamfundet
Formålet baner således vej for en klar vision 
om at være det markedsledende regionale 
og lokale alternativ til de landsdækkende ban-
ker på Sjælland og Fyn. 

Det er vigtigt for os at understøtte og bi-
drage til at udvikle lokalt, hvor vi er. Men 
NYE VEJE betyder ikke blot et øget fokus 
på at støtte op om lokalområdet. Visionen 
er også at være det digitale alternativ til de 
store banker i hele landet, siger Flemming 
Andersen:

–  Det betyder, at sparekassen ydermere har 
fokus på digitalisering og i løbet af de kom-
mende år udvikler et stærkt og konkurren-
cedygtigt tilbud til kunder over hele landet. 
Sparekassens historie strækker sig tilbage 
til 1873, hvor Kirke Helsinge Sparekasse så 
dagens lys. 

Sparekassens strategi: 

Det gælder om  
at holde sammen

    Det er vigtigt for os at  
understøtte og bidrage til at  
udvikle lokalt, hvor vi er“

Filialdirektør i Sparekassen Høng, 
Flemming Andersen
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  Torvedagene i Gørlev be-
gyndte i 1980. En omtale i 
Gørlev Avis fortæller, at nogle  
af byens handlende har aftalt, 
”at der fra lørdag d. 28. juni  
og de følgende lørdage i juli 
måned vil blive afholdt  
torvedage i Gørlev”.

Fortovet fra hjørnet af Østerled til Algade 
16, hvor købmændene Sørensen og Rasmus-
sen drev købmandsforretning, blev brugt til 
markedsplads. I 1982 valgte købmændene 
Sørensen og Rasmussen at  stoppe med at 
drive forretning, og Gørlev Kommune købte 
den nu tomme ejendom til nedrivning. Dette 
skete for dels at ændre et gadeforløb af ga-

den Tværstenen, men også for at gøre det 
muligt at påbegynde planerne om et længe 
ønsket bytorv i Gørlevs midte. 

Gørlev Kommune køber i 1987 ejendom-
men Algade 14, der ved den endelige etab-
lering af bytorvet kom til at indgå som en 
del af dette.

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

I foråret 1993 påbegyndes opførelsen af 
ejendommen, der omkranser bytorvet, og 

dermed fik Gørlev Bytorv det udseende, 
som vi kender.

Gørlev Turistinformation flytter i foråret 
1993 ind i det tomme butikslokale i ejen-
dommen Algade 14, som siden 1989 var 
blevet brugt til udstillinger, og som base for 
afviklingen af sommerens torvedage.

Forskellige foreninger har igennem årene 
deltaget ved afviklingen af torvedagene. 
Men i de seneste mange år, har det været et 
samarbejde imellem Gørlev Handels- og Er-
hvervsforening, Gørlev Turistforening, Gør-
lev Idrætsforening Venner og Musik Caféen. 

Torvedagene 
på Bytorvet har været en succes 

fra første færd
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Blandt de bedste 
Spar butikker i landet

  Frank Jensen, købmand i Spar 
på Hovedgaden i Høng, har 
meget at glæde sig over.  

Ændringer i den 1100 kvadratmeter store 
forretnings look i 2016 har øget kundeande-
len ganske betydeligt, og sidste år valgte  den 
landsdækkende Spar-kædes ledelse Høng-
butikken som en af landets mest attraktive 

Spar-butikker. Design lederegenskaber, om-
sætningstal indgår i en samlet vurdering.
– Jeg anede ikke, at jeg var nomineret. Alene 
den ære, det er at blive udpeget blandt de 
fire bedste,  er naturligvis en stor tilfredsstil-
lelse. Jeg vandt ikke, men en delt 2. plads er 
også værd at tage med. Jeg går altid glad på 
arbejde, men det er da ikke blevet sværere! 
Siger Frank Jensen med et smil. 

Det handler om at anskue tilværelsen og 
dens udfordringer i et positivt lys. Gør du det 
som leder, påvirker det også medarbejderne 
i en positiv retning. Det øger fællesskabsfølel-
sen og sammenholdet, og det sætter jeg højt 
i hverdagen, siger Frank Jensen. 

Kragerup Go High er Danmarks første klatrepark og byder på spænding i op til 27 meters højde. Vores 6 forskellige 
baner varierer i sværhedsgrad, så der er noget for alle. Vi tilbyder også en masse sjove aktiviteter nede på jorden. Prøv 
kræfter med vores nyanlagte 18-hullers fodboldgolfbane, hvor forhindringerne kræver overblik og teknisk snilde. 

Reserver tid  allerede i dag: 

Kragerupgaardsvej 33  ·  4291 Ruds Vedby  · Tlf.:  58 26 12 50  ·  info@kragerup.dk  ·  www.kragerup.dk

Nyd adrenalin-kicket, udsigten og suset i trætoppene 

BESØG KLATREPARKEN GO HIGH 



MARTS
01-31 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i marts fra 

kl. 10.00 – 17.00
04 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
11 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
17 80`r Fest Kragerup Gods kl. 17.30
18 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
23 Babettes Gæstebud Kragerup Gods kl. 17.00
25 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
29 Strandpubben åbner, live musik fra kl. 21.00
31 Påskefrokost Strandpubben tilmelding på tlf. 59597640

APRIL
01-30 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i april fra 

kl. 10.00 – 17.00
01 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
08 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
08 Kræmmermarked Gørlev Hallen
15 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
22 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
22 Forbrugsmesse i GørlevHallen kl. 10.00 – 16.00
29 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00

MAJ
01-31 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i maj fra 

kl. 10.00 – 17.00
01 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
05 Morten Korch dag på Reersø
06 Morten Korch dag på Reersø
08 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
10 Åben loppeø, Reersø
13 Birkegårdens Haver: Mors dag fra kl.10.00 – 18.00
15 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00

19 Dyrehøj Vingård: Kunst i pinsen . Udstilling i hovedhuset 
med Galleri Gry

19
Pinselørdag: Alle butikker åbner kl 06.00, med gode  
morgen tilbud, gratis morgen kaffe ved Super Brugsen  
Gørlev, pølser og fadøl ved Rema 1000 Gørlev

20 Dyrehøj Vingård: Kunst i pinsen. Udstilling i hovedhuset 
med Galleri Gry

21 Dyrehøj Vingård: Kunst i Pinsen. Udstilling i hovedhuset  
med Galleri Gry

22 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
26 Birkegårdens Haver: Hunde dag fra kl. 10.00 – 18.00

26 Ved Super Brugsen, Cykelløbet Super Brugsen løbet 
”Tissø rundt” kl 09.00

29 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00

JUNI
01-30 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i juni fra 

kl. 10.00 – 17.00

02 Birkegårdens Haver, Livsstil og strikkefestival fra 
kl. 11.00 – 16.00

03 Birkegårdens Haver, Livsstil og strikkefestival fra 
kl. 11.00 – 16.00

03 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
05 Birkegårdens Haver, Fars dag fra kl. 10.00 – 18.00
10 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
12 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
13 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
14 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
17 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
17 Mølledag Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00
19 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

Arrangementer 2018
19 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
20 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14,00
21 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
21 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
23 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00

23 Birkegaardens Haver – Skt. Hans med underholdning og  
båltale. Kl. 16.30 – 21.30

23 Reersø, Skt. Hansbål på sportspladsen aften
23 Skt. Hans bål ved Høng Hallen fra kl. 16.00
24 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
26 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 
26 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
27 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
28 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
28 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00

28 Gørlev Turistforenings tur til Samsø. 
Tilmelding på tlf. 2945 6705

30 Eksklusiv rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14.00
30 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00

JULI
01-31 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i juli fra 

kl. 10.00 – 17.00
01 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
03 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
03 Løve Mølle åben  fra kl. 13.00 – 16.00
03 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
04 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
04 Kirken i sommerlandet Reersø koncert. Se dagspressen
04 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
05 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
05 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

06 Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked, Den gamle sports-
plads Gørlev

07 Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked, Den gamle sports-
plads Gørlev

07 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00

08 Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked, Den gamle sports-
plads Gørlev

08 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
10 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
10 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
10 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
11 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
11 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
12 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
12 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
13 Birkegårdens Haver. Hunde dag  fra kl. 10.00 – 18.00
14 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 13.00
15 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
17 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
17 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
17 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
18 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
18 Birkegårdens Haver. Børnedag fra kl. 10.00 – 18.00
18 Kirken i sommerlandet Reersø koncert. Se dagspressen
19 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
19 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
21 Torvedag., Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00
22 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
24 Birkegårdens Haver. Kunstdag for børn fra kl. 10.00 – 18.00
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– Se oversigt over attraktionernes beliggenhed på næste side.
24 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00 – 16.00
24 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
25 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
26 Løve Mølle har åbent fra kl. 13.00 – 16.00
28 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00
28 Eksklusiv rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
29 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
31 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
31 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

AUGUST
01-31 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i august fra 

kl. 10.00 – 17.00
01 Kirken i sommerlandet på Reersø koncert. Se dagspressen
01 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
02 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
02 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

02 Gørlev Turistforenings aftentur til Audebo Pumpestation kl. 
17.00 –Tilmelding på tlf. 2945 6705

04 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00
05 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
05 Birkegårdens Haver. Hunde dag fra kl. 10.00 – 18.00
07 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
07 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
08 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
09 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
09 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
11 Torvedag, Bytorvet Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00
12 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
14 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
15 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14
16 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
16 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
19 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
21 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
23 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
25 Eksklusiv rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
26 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
26 Åbent hus Gørlev Flyveplads fra kl. 10.00-17.00
28 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
30 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 

SEPTEMBER
01-30 Dyrehøj Vingård: Vinbutikken åben hver dag i september 

fra kl. 10.00 – 17.00
02 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
09 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

14 Gørlev føl og plageskue samt kræmmermarked. Den gamle 
sportsplads Gørlev

15 Gørlev føl og plageskue samt kræmmermarked. Den gamle 
sportsplads Gørlev

16 Gørlev føl og plageskue samt kræmmermarked. Den gamle 
sportsplads Gørlev

16 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

23 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

29 Eksklusiv rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
30 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00 

OKTOBER

01-31
Dyrehøj Vingård. Vinbutikken åben hver dag i oktober 
kl. 10.00 – 17.00
Dyrehøj Vingård. Vinhøsten falder omkring uge 42

06 Tissø Vikingmarked Fugledegård 

Ret til ændringer forbeholdes

07 Tissø Vikingmarked Fugledegård 
07 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

13 Dyrehøj Vingård. Æblepresning – lav most af egne æbler. 
Gratis

13 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
13 Kragerup Gods. Oktoberfest fra 18.00 -01.00
14 Kragerup Gods. Oktoberfest fra 18.00 – 01.00
14 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
14 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
15 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
16 Løve Mølle har åben fra kl. 13.00 – 16.00
16 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
17 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
18 Løve Mølle har åbent frakl. 13.00 – 16.00
18 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
19 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
20 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
21 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
21 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

26 Kragerup Gods. Vildtaften med vinsmagning  
fra kl 18.00 – 23.30

28 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

NOVEMBER
01-30 Dyrehøj Vingård. Vinbutikken åben hver dag i november 

kl. 10.00 – 17.00
04 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
04 Kræmmermarked i Gørlev Hallen kl. 10.00 – 16.00
10 Kragerup Gods. Julemarked kl. 10.00 – 16.00
11 Kragerup Gods. Julemarked kl. 10.00 – 16.00
11 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
18 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00

23 Byens juletræ tændes på Gørlev Bytorv kl. 17,00, 
samt roelygteoptog

24 Dyrehøj Vingård. Julemarked
25 Dyrehøj Vingård. Julemarked
25 Rundvisning Dyrehøj Vingård kl. 14.00
30 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet

DECEMBER
01-31 Dyrehøj Vingård. Vinbutikken åben hver dag i december 

kl. 10.00 – 17.00
01 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
01 Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00 julemarked
01 Dyrehøj Vingård. Julestue
02 Dyrehøj Vingård. Julestue
02 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
02 Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00 julemarked
07 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
08 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
08 Dyrehøj Vingård. Julestue
09 Dyrehøj Vingård. Julestue
09 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
14 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
15 Dyrehøj Vingård. Julestue
15 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
16 Dyrehøj Vingård. Julestue
16 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
29 Juletræsfest i Enigheden i Gørlev kl. 19.00       
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 Birkegårdens Haver
   Kragerup Gods, Konferencecenter, 

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

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

 Spar, Hovedgaden
 Veterantogbane Gørlev-Høng
 Dyrehøj vingaard
 Buerup kirke
 Høng Gymnasium
 Reersø Havn
 Bjerge Sydstrand Camping

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

150

225

157

57

22

22

23

23

265

259

219

219

41
40

39

37

157

265

150

E20

E20

277

42
150

203

255

219

38

E20

277

255

155

225

231

231

157

22

E20
E20

Korsør

Tuelsø
Nord

Tuelsø S

Gerlev
Legepark

Trelleborg

Vedby-
gaard

Espe

Friheds-
lund

Selchausdal

St.
Frederikslund

Næsb

Torbenfeldt

Kongsdal

Løvenborg

BAVNEN
54m

VÆTTEBJERG
93m

SOBJERG
BANKE

65m

KNØSEN
99m

HJORTEBJERG
85m

STORE
HØJBJERG

95m

KLØVESHØJ
100m

HASHØJ
93m

URHØJ
55m

Kragerup

Vestsjællands
Kunstmuseum

Lerchenborg

Ruin
Antvor-
skov

Hellig
Anders
Kilde

Bageri
Museum

Tersløsegård

Løve 
Mølle

Høng Veteran-
togbane

Sorø Sø

Tuelsø

Tystrup Sø

Maglesø

Skarresø

Tissø

Fri-
heden

Stokke-
bjerg
Skov

Nords

Løgtved
Plantage

Østrup
Skov

Vedebjerg
Skov

Lyngen

Hellede
Skov
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PRAKTISK INFORMATION
PRAKTISCHE INFORMATION

USEFUL INFORMATION 
Alarm 112 • Notruf 112 • Emergency number 112

Polizei • Feuerwehr • Rettungswagen 

Police • Fire department • Ambulance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åbent tirsdag og torsdag kl. 13 - 16 
fra 15. juni til 31. august og i efterårsferien
Julemarked 1. og 2. december kl. 10 - 16  

Har I familien på besøg eller er I et selskab,  
så ring på 2031 9320 og få en aftale 

www.loevemoelle.dk
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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, der er en del af Fonden Det Priva-
te Botilbud, blev skabt af Ann-Dorte Jentoft 
som et dagtilbud til voksne udviklingshæm-
mede og lettere psykisk syge unge menne-
sker. Fonden er en selvejet non-profit fond 
med stort socialt ansvar for samfundet, hvis 
eneste formål er at skabe trivsel og udvik-
ling for unge handicappede.
I januar for syv år siden kunne de unge og 
Ann-Dorte for første gang slå dørene op til 
det nye cafémiljø i Hovedgaden 18. 
 
Udover fastansatte kokke, arbejder her ude-
lukkende udviklingshæmmede unge, som  

i disse rammer har fået en indholdsrig og 
spændende arbejdsplads.

Her er glæde og smil
Ann-Dorte er ikke mere. Hun døde plud-
seligt, men hendes idé og hjertebarn fort-
sætter. Nu under ledelse af Allan Jensen, 47 
år og bosat i Høng. Han 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 social pædagog. 

– Vi har valgt at fortsætte alle de projekter,
vi har haft hele tiden, men med øget fokus 
på synlighed og udvikling af såvel bosteder, 
samarbejde med CSU i Slagelse og specia-
lisering af botilbuddene. Vi kan også glæde 
os over at være godkendt som skolepraktik-
sted, siger Allan Jensen.

Mellem pander og gryder er det køkken-
chef Anders Touborg, der styrer løjerne.  

Et job, han er meget glad for. Café Liv er 
glæde, smil og en god omgangstone. 

Alle skal føle sig velkomne her ... Det er 
ligesom at træde ind i ”mormors stue”. Her 
er alle borde dækket med skønne duge, 
kaffestel og bestik, hvoraf det meste kom-
mer fra genbrug.
 
Du kan her nyde en kop kaffe, kage, 
smørre brød, dagens ret, eller andet godt 
fra caféens 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 alterna-
tiv til fastfood-stederne og mange bruger 
stedet som fast mødested, for eksempel 
pensionister, motionister, efterskole-elever, 
unge fra gymnasiet og andre, der nyder den 
helt særlige atmosfære og stemning der er 
her. Kalundborg Kommune og Café Liv vi-
siterer i fællesskab borgere som passer til 
målgruppen til tilbuddet.

Café med glæde,  
varme, liv og sjæl
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Mullerup Havn

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

FRA SKÆRTORSDAG D. 29/3  
har vi åbent weekend samt 
alle helligdage kl. 12-19

FRA MANDAG D. 30/4 
har vi åbent  
MANDAG-TORSDAG kl. 15-19 

FREDAG kl. 12-20 
LØRDAG-SØNDAG kl. 11-20
HØJSÆSON alle dage kl. 10-21

Lad dig bl.a. friste af  
store fyldte croissanter,  

lækre salater, hjemme lavede 
frikadeller de’luxe samt 
sandwich – og naturligvis  

en signaturburger som  
kan mætte selv de  
mest sultne munde!

SE ÅBNINGSTIDER OG FØLG OS PÅ FACEBOOK – KONTAKT 92 44 60 35

 IsCaféen Mullerup Havn



▲ Kiosken er åben fra 1/4-22/10 2018
▲  Salg af morgenbrød, aviser,  

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

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

BJERGE SYDSTRAND  

CAMPING

Historien om  

det lille museum
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Algade 31 • 4281 Gørlev Købmand 
Thomas Klembo Nielsen

Meget mere discount!

Åbent alle
 ugens dage     

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

VI ER ET MODERNE  
GYMNASIUM MED STOLTE 
TRADITIONER. 
VI TILBYDER UDDAN-
NELSERNE STX OG HF,  
SOM DAGELEV ELLER  
SOM KOSTSKOLEELEV. 
ER DU NYSGERRIG?  
RING TIL OS PÅ  
TLF 5885 2636
LÆS MERE PÅ 
WWW.HOENG-GYMHF.DK



  Reersø Museums beliggenhed 
er enestående, idet museet 
ligger i en af de få landsbyer, 
hvor der ikke har fundet udflyt-
ning sted. 

Museet er et 8 fags langt bindingsværkshus. 
Huset, der er fra begyndelsen af 1700 tallet, 
er bygget af ege- og fyrretræ, væggene er 
lerklinet, taget tækket med strå og der er 
loft i stue og køkken. Huset har stald, lade og 
lo, et køkken med åbent ildsted og bageovn, 
en lille gang med pigstensbelægning, en stue 

med bilæggerovn og alkove. Sådan beretter 
formanden for museet, Rene Rohde, der ved 
meget om husets konstruktion:

Gennemstukkede bjælkehoveder i vægstol-
per, som står på syltsten, små seksruders vin-
duer og under dem, et vandret bræt, der skal 
tage af for det værste tagdryp fra stråtaget.
Huset har været beboet indtil 1856, herefter 
blev det brugt som materialehus og der blev 
sat to porte i facaden.
I 1926 blev det ført tilbage til sit oprindelige 
udseende og gjort til Museum.

Forfatteren Thorkild Gravlund, museets 
grundlægger, ønskede at give eftertiden et 
indblik i landalmuens levevilkår.

I 2017 startede et større restaureringsarbej-
de på museet og her kunne man se at flere 
af vægstolperne var genbrug og stammede 
fra andre huse. Hvis alt går efter planen, er 
det sidste restaureringsarbejde færdig som-
meren 2018. 

Historien om  

det lille museum

I Weekenden  5. og 6. maj kl. 10-17 på 
Strandvejen 40 i Reersø, hvor amerikaner-
bilmuseet også holder til,  byder holdet bag 
Morten Korch-dagene endnu en gang vel-
kommen til at opleve stemningen på landet 
fra dengang, hvor farfar var ung. Det sker 

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

værk, foruden Reersøs største kagebord 
– og meget mere.  For at tiltrække og fast-
holde de mange trofaste gæster, som møder 
op år efter år, arbejdes der til stadighed på 
nye tiltag og 2018 er ingen undtagelse, for-
tæller Kim Christens.

Morten Korch og Reersø
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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.
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  Turismen i Danmark har det 
godt i disse år, der sættes nye 
rekorder i overnatninger og 
omsætning år efter år. 2017 blev 
endnu et rekordår, også på 
Sjællands Vestkyst! Vi gjorde det 
endda lidt bedre end resten af 
Danmark, hvor man f.eks. på 
kommercielle overnatninger gik 
ca. 2% frem, gik vi i vores område 
(Kalundborg, Slagelse og Sorø 
Kommune) mere end 7% frem.

Kan og vil vi gøre det endnu bedre? Ja det 
vil vi i den grad! Vi har et kæmpe potentiale 
der stadig venter på at blive forløst. Tidli-
gere har vi fra VisitVestsjællands side været 
meget fokuseret på markedsføring, specielt 
international markedsføring. Fremadrettet 
vil vi dog kun lave international markedsfø-
ring i samarbejde med resten af Sjælland og 
Lolland-Falster, da vi kun i et sådant samar-
bejde, kan repræsentere en geografi og et 
samlet turismeprodukt man kan får øje på 
internationalt.

Vores daglige fokus vil derfor være at udvikle 
vores eget lokale turismeprodukt, at udvikle 

lokalt kendskab til vores kvaliteter på tværs af 
vores område og derigennem at oparbejde 
en endnu større stolthed over vores hjem-
egn og vores mange unikke turismeaktører.

Tre hovedspor
Vi vil fokusere på tre områder, de tre områ-
der der er med til at definere vores område, 
nemlig, kyst og natur, historie og kultur samt 
lokalt producerede fødevarer. Indenfor hver 
af disse tre områder, har vi en lang række 
aktører der hver især er vigtige brikker i den 
samlede fortælling om Sjællands Vestkyst. For 
at også lokale borgere i og brugere af vo-
res område, kan være stolte af vores mange 
kvaliteter, kræver det naturligvis at man ken-
der dem og har dem fremme i pandehulen. 
Derfor vil vi fra VisitVestsjællands side tage 
et ansvar for at informere og kommunikere 
vores mange aktiviteter og oplevelser, og på 
den måde være medvirkende til at vi ”spiller 
hinanden gode”. 

Vi vil ligeledes tage et medansvar for at un-
derstøtte lokale events og aktiviteter, hjælpe 
til med udbredelsen af disse og gerne være 
med til at skalere disse, så nogle af dem kan 
vokse fra lokale events til regionale, nationale 

og hvem ved, internationale events. Derfor 
vil vi også på dette område mande op på 
sådanne understøttende kompetencer rent 
organisatorisk.

Indefra og ud
Den helt korte version af vores fremtidige 
rolle er ”indefra og ud”. Vi tager udgangs-
punkt i den ærlige fortælling om vores om-
råde, synliggør den overfor vores borgere og 
aktører, og oparbejder derigennem en helt 
grundlæggende stolthed. Kan man i Skælskør 
være stolt over hvad der foregår på Røsnæs 
og omvendt, kan man i Høng være stolt over 
hvad der foregår i Sorø og omvendt, kan 
man... JA, det mener jeg vi kan, skal og bør 
være. Vi skal være gode og oplyste ambas-
sadører for hinanden og for Sjællands Vest-
kyst. Jeg håber alle derude vil være med på 
”rejsen”, vi er i hvert fald klar med de første 
gode afleveringer. Jeg håber I er med på at 
spille med!

Jens Müller

Sjællands Vestkyst 
 – her går det (også) godt!
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  Høng, næststørste by (cirka 
4500 indbyggere) i Kalundborg 
Kommune, har meget at byde på. 
Det er der faktisk mange i byen, 
der er enige i, og nu har de også 
fået deres egen bosætnings- 
ambassadør. 
Det er Arne Mortensen, inde-
haver af BoligOne/Mægler-
Mortensen på Hovedgaden.

At være bosætnings-ambassadør for Kalund-
borg Kommune er et mange-sidet job, men 
det  handler naturligvis om at få folk til byen 
og dernæst informere om og understøtte 
nye borgeres kendskab til området.  At finde 
frem til, at præcis de tilbud og behov, en ny 
familie har til et bysamfund, også kan opfyldes 
lokalt. Alle nye får en velkomstmappe med 
vigtige informationer. I en anden konkret  
praktisk tilgang til ambassadør-arbejdet er 

salg af op mod 250 nye byggegrunde, som 
kommunen lægger ud i de kommende år 
syd og vest for Egens og Bøgens Kvarter nær 
Landbrugsskolen Sjælland.
Der er, i bogstaveligste forstand, mange 
gode grunde til Høng, understreger Arne 
Mortensen og tilføjer, at ambassadør-jobbet 
i vid udstrækning om at tage imod og være 
til rådighed for nye borgere, hvoraf mange 
kommer fra det storkøbenhavnske område.

Arne Mortensen  
er byens bosætnings-ambassadør 

Hør mere 
hos din 
lokale 
forhandler
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HØNG ANTENNESERVICE
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• Alt i paraboler, antenner og tilbehør
• Salg, service og montering
• Aut. forhandler af

CanalDigital, Viasat og Boxer
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  Gennem de sidste 5 år  
har Løve Mølle gennemgået en 
større renovering. 

I 2013 blev der skiftet 7 store bjælker i møl-
lehatten. De største har et mål på 40x40 cm. 
og en længde på 4,5 m. Samtidig fik møllen en 
ny vinge og fik nyt hækværk på begge vinger. 
En møllevinge er en ordentlig kæp at få i øret. 
Den har en længde på ca. 23 m. og vejer 
1,5 tons. I 2015 blev omgangen (platformen 
i 6 meters højde) skiftet. Den blev gjort 40 
cm bredere, så der kunne blive plads til et 
rækværk med en højde på 100 cm. Det har 
gjort det meget mere sikkert at færdes på 
omgangen. I 2017 blev der skiftet 10.400 spå-
ner på den øverste del af møllekroppen, og 
der blev samtidig skiftet 2 vinduer.. I foråret 
2018 bliver de sidste 6.600 spåner skiftet på 
den nederste del af møllekroppen, og der 
bliver skiftet 2 døre og dørkarnapper ud til 
omgangen. Det er alle sammen større pro-
jekter som tilsammen har kostet ca. 4 mill. kr. 

Vi har været så heldige at forskellige fonde 
velvilligt har bevilliget os de fleste af de man-

ge penge. Pengene er bevilliget af Slots- og 
Kulturstyrelsen, A.P.Møller Fonden, Augusti-
nusfonden, Trelleborg Fonden, LAG midler, 
Velux Fonden og Brand af 1848 Fond. Dette 
er vi meget taknemlige for. Kalundborg kom-
mune har velvilligt hjulpet os med mellem 
finansieringen. Det er vi også taknemlige for.
Så er projektet færdigt. Ja - men der er også 
lige en trappe fra kværnloftet til hejsloftet, 
som trænger til udskiftning. Fugerne i mur-
værket har også haft det bedre på et tidligere 
tidspunkt, så de skal også efterses eller ud-
skiftes. Ja og så er der lige gulvbrædderne på 
første stok, som måske også skal skiftes. Om 
måske 10 år skal den anden vinge skiftes. Ja 
helt færdige bliver vi nok aldrig. Men det der 
mangler er små beløb ved siden af de store 
renoveringer, som er udført. Jeg har ondt i mit 
højre ben af at stampe penge op af jorden. 
Men jeg må nok i gang igen. Så vi forhåbentlig 
kan finde penge til det sidste også.

Det er meget få, der får lov til at renovere en 
gammel mølle for så mange penge, som vi har 
gjort. Løve Mølle er oprindeligt bygget i 1860. 
Den brændte i 1881, hvorefter en ny mølle 

blev opført samme år og var i stand til at male 
igen sidst på året. Bjælkerne, som blev skiftet 
i hatten, var fra 1881. Ligeledes var spånerne 
på nordsiden af møllen fra 1881. Spånerne på 
de andre sider, som solen har været hårdere 
ved, var blevet skiftet i 1961.
Sidste sommer var møllen pakket ind i stillads. 
Vingerne kunne ikke køre. Derfor var møllen 
ikke så spændende at besøge. Men i år er 
møllen med nye spåner og nye døre så flot, 
som den ikke har været i mange år. Så vi hå-
ber, at de drejende vinger og den arbejdende 
kværn vil tiltrække mange besøgende, når vi 
har åbent hver tirsdag og torsdag kl. 13 – 16 
fra 15. juni til 31. august samt i efterårsferien. 

Møllerne vil vise rundt i møllen og fortælle 
historier om møllen og møllearbejdet gen-
nem tiden. De fleste historier vil være sande, 
så vidt vi husker. Møllerne vil også sælge me-
let, som er malet på de gamle stenkværne i 
møllen ved vindens kraft, til de besøgende.
Specielt til børnene har vi nogle små hånd-
trukne kværne og en lille valse, hvor man kan 
få lov til selv at male sit eget mel eller valse 
en portion havregryn.

Løve Mølle  
Renoveringen er færdig ...næsten
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Erik fra Tuborgvej
“SÅDAN” 

Erindringer fra Gørlev og omegn 
i 1950’ og 1960’erne

  I en tid, hvor mange af os 
”efterkrigsbørn” er nået pen-
sionsalderen, er det vel helt 
naturligt, at vi tænker tilbage til 
vores barne- og ungdomsår, – en 
tid, der på rigtig mange områder 
var meget forskellig fra det 
moderne samfun,  vores Verden 
nu byder på.
Lokalkendte læsere vil helt 
sikkert føle sig tilbage i egen 
barndoms- skole eller ungdoms-
tid, og genkalde sig personer, 
billeder eller hændelser fra 
bogens veldokumenterede 
materiale. 

”Bogens forhistorie”. 
Det var ikke lige med tanker som ovenfor 
skrevet, at jeg i 1998 begyndte at skrive om 
mit liv. Mere var det fordi, jeg havde arvet 
en håndskreven livsberetning fra min morfar, 
Johannes, der som nummer 591, af en ukendt 
mor, var født 17. december 1886 på Den 
Kongelige Fødselsstiftelse i København, og 
som plejebarn voksede op i en husmands-
familie i Ougtved, Ruds-Vedby. I Ougtved 
fandt han også livsledsageren, Kristine, der 
var født i Reerslev 15. marts 1887.  Parret 
overtog plejehjemmet og fik fem børn, 
hvoraf min mor, Gerda, var den yngste og 
født i Reerslev 28. januar 1924.  Hun voksede 
op i Ougtved og havde skolegang i Reerslev 

skole. Efter skoletiden blev hun tjenestepige 
på forskellige gårde, blandt andet i Hallenslev 
og Knudstrup.

I 2007 arvede jeg en del skriftligt materiale 
fra min biologiske far, Helge. Min far var født 
i Buerup 17. juni 1922. Min farfar, Anton, født 
31. maj 1896 i Lille Fuglede, var ældste søn af 
11 børn fra Løjtvedgården. Min farmor, Ellen, 
var født i Saxkøbing 21. februar 1900 som 
den ældste af 10 børn. Straks efter fødslen 
flyttede Ellen med forældrene til Frederiks-
berg, hvor hun voksede op i en lille lejlighed. 
Som ung mødte hun, en glad aften i Tivoli, 
min farfar og romancen bar frugt – min far. 
Kort tid efter vielsen København flyttede det 

24 TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018   



nygifte par til et lille husmandssted ved Bu-
erup og efter endnu et par lokale flytninger 
slog parret sig ned som landbrugere på en 
lille ejendom i Gudum ved Slagelse. Helge 
voksede således op på landet og havde sko-
legang i Slagelse. Som ung var Helge tjeneste-
karl på forskellige gårde i Vestsjælland. 

Sommeren 1944 traf mine forældre hinanden 
i Knudstrup, og blev i juni 1946 viet i Sæby.

Om forfatteren
Erik Dennit er autodidakt bogudgiver og 
skriftlige erfaringer beror alene på gerningen 
som politimand gennem godt 42 år.

Erik`s forældre blev skilt efter få års tur-
bulent ægteskab, hvor både et nedbrændt 
hjem, armod og uheld med en kyllingefarm 
foruden personlige årsager, førte til, at Erik`s 
mor, Gerda, – en dag satte sin dengang cirka 
4-årige søn bag på cyklen i Uglerup og forlod 
hjemmet.

Efter en kort periode hos en bror og svi-
gerinde på Helsingevej i Gørlev, blev Gerda 
husbestyrerinde hos en landmand i Kirke 
Helsinge, men ”rendte af pladsen” af per-
sonlige årsager. Snart efter blev hun ansat 
som husbestyrerinde hos en landmand på 
Reersø, hvor både hun og Erik havde det 
godt. Erik var dengang kendt af næsten alle på 
Reersø som ”Gerdà s Erik”. (I den forløbne 
tid blev Erik`s forældre separeret og senere 
skilt, 1953).

Efter et år, blev det igen skiftetid, hvorpå 
Gerda i et halvt års tid var husbestyrerinde 
for en landmand i Torpe ved Hallenslev.

I et nyt forhold flyttede Gerda med Erik til 
Tuborgvej i Gørlev, – til et samliv og livslangt 
ægteskab med en ny mand i hendes liv – Evald.

Erik voksede derfor op med sin mor, stedfar, 
og efter otte år, også en bror. 

Erik havde hele sin skolegang i Gørlev skole,  
fik flere fritidsjob og avisruter i hele skolefor-
løbet  for at tjene egne lommepenge, penge 
til tøj, sko, cykel mv. 

Kun få gange i sine yngste barneår besøgte 
Erik sin far, og gennem alle årene var hjem-
met præget af, at Erik ikke var Evald`s søn, 
så Erik søgte derfor den manglende hjerte-
varme andre steder – hovedsageligt hos den 
lokale slagtermester, men også  på et par 
gårde på Krogvejen, og hvor der ellers var 
legekammerater.

Efter otte års skolegang fik Erik – næsten 
naturligt – læreplads som slagter, og kort 
efter svendeprøven blev han soldat i Den 
Kongelige Livgarde. 

Et par år var Erik slagtersvend, indtil han en 
dag – hos Slagelse Politi – søgte ansættelse i 
politietaten. Efter flere tester og prøver blev 
Erik fra 17. oktober 1969 ansat i politiet. 

Om bogen
Erik er således rundet af den Vestsjællandske 
muld, og havde i mange år tænkt på – til sine 
efterkommere – at skrive lidt om sit liv. 

Gennem flere år skrev Erik lejlighedsvis nogle 
afsnit, som i redigeret  form  blev printet ud 
og isat et almindeligt ringbind. Her stod det 
i nogle år, medens han lejlighedsvis skrev på 
erindringer fra et rigt politiliv, indtil han en 
dag i 2017 opdagede, at, man via internettet 
kunne lave sin egen bog. Derpå blev mate-
rialet fundet frem igen. 

Under bearbejdningen fandt Erik en del ”hul-
ler” som måtte efterprøves hos bekendte, 
hos familie og på Facebook-gruppe 4281 
Gørlev. Derved fik han dels bekræftet flere af 
sine erindringer, men samtidig bredtes rygtet 
også om, at han var ved at skrive på en erin-
dringsbog om Gørlev i 1950`og 1960`erne. 
”Den første udgave var desværre behæftet 
med flere fejl, men når man som amatør ud 
i bogudgivelser, selv foretrækker at lave det 
hele, så kan det beklageligvis ikke undgås med 
fejl, siger Erik Dennit. 

Som pensioneret fra Rigspolitiet efter mere 
end 42 års tjeneste, utallige oplevelser, spæn-
dende udfordringer i den alsidige etat, – her-
under udstationeringer i internationale mis-
sioner, og flere gange udsendt til tjeneste i 
Grønland,  nyder Erik Dennit i dag  sit otium 
med familien, sommerhus, rejser og med at 
skrive flere erindringer om livets mange op-
levelser ud fra devisen.  

”SÅDAN”
Af Erik Dennit, Nærum
I december 2017 udgav jeg, 
mere på opfordring end på eget 
ønske, en erindringsbog om min 
barndom- og opvækst i Gørlev. 

Bogen var egentligt tiltænkt som 
gave til nærmeste familie og ven-
ner, men blev, som følge af stor 
interesse uden for denne kreds, 
trykt i et antal af 50 eksempla-
rer – der alle var forudbestilt før 
bøgerne kom fra trykkeriet.  

Bogen kan købes 
i Gørlev Turistinformation, 
eller hos forlaget: E-DEN, 
tlf. 51 20 10 46. 
E-mail erdennit@gmail.com.

ISBN 978-87-970201-0-4

          Sådan  
–  Den, som gør noget 

– gør også fejl”“
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  Høng Gymnasium og HF er 
danmarksmestre i sammenhold. 
Vi har plads til faglig fordybelse 
og højt til loftet. 

Snart er folkeskoletiden forbi – og det er 
tid til at vælge, hvad fremtiden skal bringe. 
Høng Gymnasium og HF er et trygt gym-
nasium, hvor fællesskabet og fagligheden er i 
højsædet. Vi er Danmarks mindste offentlige 
gymnasium, hvilket betyder, at vejen fra lærer 
til elev er kort. Alle lærere kender navnene 
på alle deres elever, og målretter undervis-
ningen efter den enkeltes behov og evner.

Innovation ud af huset
På Høng Gymnasium og HF har vi fokus 
på udvikling og innovative løsninger. I vores 
undervisning, skal eleverne skabe værdi for 
andre i undervisningsforløb med høj faglig-
hed. Vores elever laver dokumentarer til bl.a. 
Visit Vestjælland og Ny Carlsbergfondet, og 

engelskholdene skal have forløb om compu-
terspil med Vallekilde Højskole.

Vores nye bioteknologilinje kører samarbej-
de med Novo Nordisk og historieklasserne 
udarbejder kreative udstillinger til Museum 
Vestsjælland. 

Nye kunstværker
Vi har fået nye møbler og stor kunst. Elev-
rådet har indrettet vores fællesareal og ind-
rettet det med nye møbler og spiffe farver.
Den internationalt anerkendte billedkunst-
ner, HuskMitNavn har dekoreret skolen. Det 
blev til seks store vægmalerier fra HuskMit-
Navn doneret af Ny Carlsbergfondet.  

Store drømme
Med vores mange forskellige studieretnin-
ger til STX, EUX og fagpakker til HF er der 
mulighed for at vælge den retning, der pas-
ser lige netop dig, hvad enten du drømmer 

om at blive sygeplejerske, læge, dyrepasser, 
ingeniør, politibetjent, pædagog eller noget 
helt andet. 

Faglighed og fuld forplejning
Høng Gymnasium og HF har en kostafde-
ling, hvor man som elev kan flytte hjemmefra 
med fuld forplejning og alligevel være tæt på 
sine venner. Her er bogklub, kostfodbold, 
filmaftener, E-sportshold og et utal af andre 
sociale arrangementer. Og fremfor alt er her 
hyggeligt.

Du kan også læse mere om os her: 
http://www.hoeng-gymhf.dk/ eller følge 
os på facebook: Høng Gymnasium og HF

Vi glæder os til at se dig – og 
håber, at du vil lægge din frem-
tid i hænderne på os.
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Med faglighed og fællesskab

skabes fremtiden 
på Høng Gymnasium og HF



Entreprenøren  
der kan klare de fleste opgaver

 Da Christen Clemmensen 
etablerede GSC Anlæg A/S på 
Rørvej 11 i Vinde Helsinge for  
14 år siden, var han i bogstave-
ligste forstand på hjemmebane. 

Virksomheden blev etableret på den grund, 
som Christens farfar erhvervede i 1930, og 
hvor Christen to generationer senere vok-
sede op. I dag er gårdens stuehus lejet ud, 
men GSC Anlæg A/S har stadig base her i 
det omfattende bygningskompleks.

Og virksomheden, der tæller 20 medarbej-
dere inkl. tre lærlinge, har travlt i en palet 
af uendeligt mange forskellige, varierede 
opgaver.

Christen lægger ikke skjul på, at netop 
vari ationen af virksomhedens faglige kund-
skaber – der også afspejles i den enorme 
maskinpark! – er en del af baggrunden for 

virksomhedens succes gennem en årrække. 
Opgaver, der relaterer sig til sommerhuse, 
helårshuse, offentlige bygninger og vejanlæg; 
pasning og beskæring af buske, træer, plæner 
og private fælles veje. Slamsugning og andre 
kloakarbejder. Med andre ord, små og store 
vedligeholdelses- og anlægsopgaver mellem 
hinanden. GSC Anlæg A/S er også byggevirk-
somhed, der både kan rive ned og bygge nyt, 
både når det gælder sommer- og helårshuse.

– Vi har et rigtig godt samarbejde med lo-
kale murere, elektrikere, VVS og tømrere. 
Vi samarbejder også rigtig godt med Kalund-
borg Kommune og med andre virksomheder 
på Sjælland, hvor vi opererer.

I år er GSC Anlæg A/S entreprenør i gang 
med etablering af de første beplantede fil-
teranlæg, anlagt med beluftning, på Sjælland. 
En hollandsk ”opfindelse,” der handler om 
bæredygtig spildevandsrensning på den en-

kelte grund. I Holland er de vant til den høje 
grundvandsstand, som vi i stigende grad også 
oplever herhjemme.

– Beplantede filteranlæg har vi kendt til læn-
ge, men beluftningen indebærer, at spilde-
vandsanlægget fylder meget mindre, ofte blot 
nogle få kvadratmeter af havearealet, end 
de traditionelle anlæg, hvilket især kommer 
sommerhuse og mindre grunde til gode, hvor 
vilkårene er til stede, siger Christen.

Ved dette års begyndelse var der blot etable-
ret tre sådanne anlæg med beluftning i Dan-
mark. To i Jylland – og et ved Bjerge Strand. 
– Det er en teknologisk udvikling indenfor 
spildevandsrensningen, jeg tror vi kommer 
til at se meget mere til, siger Christen Clem-
mensen, der har et enkelt ønske for 2018
Vi har fået en god start på året, men det gør 
ikke noget, hvis vi får lidt mindre nedbør i 
forhold til 2017! 
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  Vestsjællands Veterantog tilby-
der i sommeren 2018 en nostalgisk 
togrejse tilbage i en svunden tid. 
Med et tog trukket af et damplo-
komotiv, der er mere end 100 år 
eller et motortog fra 1920’erne får 
man en enestående oplevelse, hvor 
børn, forældre og bedsteforældre 
føres tilbage i en svunden tid.         

I sommeren 2018 kan du rejse med veteran-
toget på strækningerne Gørlev – Høng - Sla-
gelse og Høng-Stenlille. På rejsen med det 
gamle tog bliver man for en stund aktør i en 
tidslomme, hvor jernbanen var et vigtigt bin-
deled mellem land og by.

Vestsjællands Veterantog vil også tage på tur-
né i løbet af sommeren, så du vil også kunne 
møde ”Dit Veterantog” mellem Nykøbing Sj. 
og Asnæs samt mellem Holbæk og Hørve.

”At rejse er at leve”
Når toget kommer dampende ind på statio-
nen, og du ”stiger op” i de gamle vogne, er 
du straks i en svunden tid uden stress og jag. 

Sammen med dine rejseledsagere finder du 
plads enten på et træsæde eller en læder-
betrukken sofa i én af de små kupéer i de 
to-akslede personvogne med åbne endeper-
roner. Togføreren, der er i gammel uniform, 
fløjter afgang, og efter et skingrende fløjt fra 
damplokomotivet eller måske motorvognens 
horn ”sætter toget sig i gang”.

Fra det åbne togvindue eller fra den åbne 
endeperron kan man høre det gamle damp-
lokomotiv arbejde prustende og rygende 
eller den snurrende lyd fra motorvognens 
mere end 80 år gamle benzinmotor. Du er 
nu på rejse gennem det skønne Vestsjæl-
lands vekslende natur med marker og skove. 
Rejsen gennem sommerlandet afbrydes af 
togbetjenten, der kontrollerer, at man HAR 
billet. I veterantogene kan man hverken bruge 
rejsekort eller sms-billet, og som i gamle dage 
bliver den købte papbillet ”klippet” med en 
rigtig billettang.

Rejser man med veterantoget enten fra el-
ler til Gørlev, vil man kunne se, hvorledes 
Vestsjællands Veterantog er i gang med at 

genskabe det gamle stationsmiljø, bl.a. med 
vandkran, som bruges, når der skal fyldes 
vand på damplokomotivet. Desuden er der 
på stationspladsen opsat en gammel læsse-
kran ved læssevejen og en meldeklokke, der 
bruges til at signalere togenes afgang og an-
komst. Passagererne kan desuden glæde sig 
over et overdækket picnicområde, hvor man 
kan nyde stationsopholdet i tørvejr, også hvis 
der skulle komme en regnbyge.

Rejsen med veterantoget byder således vel-
kommen til levende kulturhistorie fra indu-
strialiseringens store år.

Veterantoget er ”den ægte vare” 
– en del af kulturarven
Når veterantoget køres som damptog, kan 
det være damplokomotivet DSB K 564 
fra1899, der trækker toget, men i 2018 vil 
man også kunne opleve damplokomotivet 
OHJ 38 fra 1917. 

Damplokomotivet DSB K 564 er trods en al-
der på 119 år fortsat klar til køreturene takket 
være omhyggelig vedligeholdelse af jernbane-
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Dit Veterantog  
i Vestsjælland, sommeren 2018



klubbens medlemmer gennem snart 35 år. 
Inden ”pensionsalderen”, blev 564 anvendt 
til eksprestog, iltog og persontog hos DSB, 
bl.a. på strækningerne Slagelse-Næstved og 
Slagelse-Kalundborg. Siden kom det til Ods-
herreds Jernbane, og herfra overtog Dansk 
Jernbane Klub lokomotivet i 1968.

OHJ 38, der blev kendt i 1979 for snerydning 
på Høng-Tølløse Jernbane, er efter 14 års 
istandsættelse atter køreklart, og Vestsjæl-
lands Veterantog glæder sig til at vise sine 
passagerer det helt unike damplokomotiv 
foran veterantoget. Lokomotivet har tid-
ligere tilhørt Sydfynske Jernbaner, DSB og 
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane. I 1968 
kom det til Odsherreds Jernbane som en 
slags erstatning for DSB K 564. I 1981 købte 
Dansk Jernbane-Klub OHJ 38.

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

Når der ikke er fyret op under kedlen på et 
af damplokomotiverne, kører det gamle ve-
teranmotortog med motorvognene VNJ M 
2 og LNJ M 4, der er bygget på De forenede 
Automobilfabrikker, Triangel, i Odense i 1926 
og 1927. De teaktræsbeklædte benzindrevne 
motorvogne er også populære blandt de 
mange passagerer. 

”Cigarkasserne” har tidligere kørt på Varde-
Nørre Nebel Jernbane i Jylland og Nærum-
banen nord for København samt ved DSB. 
Begge motorvogne havde under 2. Verdens-
krig gasgenerator.

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. 

Dit Veterantog – Vestsjællands 
Veterantog
Vestsjællands Veterantog, der hører under 
Dansk Jernbane-Klub, har siden 1978 arbej-
det med at levendegøre en del af den dan-
ske kulturarv, nemlig togrejsen gennem mere 
end 100 år. Alt arbejde med veterantoget 
sker på frivillig og ulønnet basis af jernbane-
klubbens medlemmer. 

Værkstederne i Høng er altid et besøg værd. 
Der arbejdes normalt tirsdag aften og lør-
dage. Man er velkommen til at komme på 
besøg - også på køredagene. Måske får du 
også lyst til at være med!

Tag på en tur med toget 
– Vi ønsker rigtig god rejse!

På hjemmesiden www.vsvt.dk 
kan man finde køreplanerne for 
Vestsjællands Veterantog.
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  I år er det 20 år siden, at 
restau  ratør Søren Tullesen 
overtog et af egnens meget 
kendte og respekterede  
spise steder. Skipperkroen  
i Mullerup Havn, som ejes  
af Dan Løvenholdt. 

En blæsende og råkold januardag i 1996, to 
år før Søren kom til, brændte den klassiske 

kro ned til grunden. Men den daværende 
ejer genopførte bygningen og lokkede  
Søren til. Det har ingen af parterne fortrudt.

Små og store selskaber – i tusindvis – har 
hen over årene besøgt og nydt godt af 
Skipperkroens køkken i de dejlige omgi-
velser ved en ny-renoveret havn, som eje-
ren gerne vil udbygge med ferielejligheder. 

Søren Tullesen styrer også Gørlev-hallens 
cafeteria og senest Kalundborg-hallerne.  

Alle tre steder arrangerer han koncerter, 
foredrag og andre oplevelser på samlebånd.  
Også i år.

Søren – og 20 år  
på Skipperkroen i 

Mullerup Havn
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ASGER ANDERSEN
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  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.
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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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Kystfiskernes  
paradis...  IsCafeen i Mullerup Havn byder 

på masser af fornyelse fra 
i år. Ny ejer håber, at Mullerup 
Havn bliver samlingssted og 
udflugtsmål for både de lokale 
som turister fra både ind- og 
udland.

Med udvidelse af is-sortimentet, indendørs 
siddepladser med havneudsigt, opgradering 
af burgersortimentet og cafe-kort, for ikke 
at glemme udendørs aktiviteter for hele 
familien, håber cafeens nye styrmand, Dea 
Korgaard Madsen, at Mullerup Havn bliver 
et samlingssted og udflugtsmål med friskt 
pust for både de lokale som turister fra både 
ind- og udland.

Dea Korgaard Madsen, 33 år, bor i Gørlev 
med min mand og har to børn i huset.
– Jeg løber, spiller håndbold og elsker at 
være i godt selskab med positive og glade 
personer. Min omgangskreds er meget som 
jeg selv, fyldt med aktive skønne mennesker, 
som er med på alt fra sjove og skøre ideer til 
ren råhygge med at koldt glas rosévin.
Først og fremmest er vi jo et ishus og derfor 
får den hele armen på is-siden. Til de gam-
meldags vafler er der hele 28 forskellige slags 
is i fryseren og ønsker du andet end den 

traditionelle omgang flødeskum og syltetøj 
på toppen, så er der 15 forskellige toppings 
på hylden. Er du på softice- holdet er der 
altid to slags i maskinen og 15 forskellige 
slags drys at vælge mellem. Som alternativ 
til softice tilbyder vi også den cremede luksus 
Cornetto, som er mere mousse i stilen og 
mere smagsrig. Er det slush-ice, der trækker, 
så kan vi også tilbyde dette.

Selvom vores fastfoodmenu mest er pølser 
og burgere med frites, så går vi meget op i, 
at tingene skal smage af noget. Vores bøffer 
er saftige og smagsrige, og alt det grønne skal 
være friskt og sprødt. I højsæsonen bruger 
vi blandt andet saftige specialtomater fra 
det lokale Studie Gartneriet på Gildehøjvej 
i Gørlev.

Fra start maj hvor vi har åbent alle ugens 7 
dage, udvider vi med et hyggeligt cafékort, 
som bl.a. indeholder store fyldte croissant-
er, lækre salater, hjemmelavede frikadeller 
de’luxe samt sandwich. Og naturligvis en 
signaturburger som kan mætte selv de mest 
sultne munde.

Nye aktiviteter
Så snart vejret tillader det, går Dea i gang med 
at etablere en ny stor terrasse på 150 kvm,  

med lækre møbler og den skønneste ud-
sigt til både strand og sejlbåde. Ligeledes 
kommer der her i 2018 en 18-hullers mi-
nigolfbane med kunstgræs, mooncarbane 
samt petanquebane – så der bliver under-
holdning for hele familien. En børnefødsels-
dag med burgere og is samt aktiviteter på 
lege pladsen eller stranden kan vi også klare 
inden længe. 

Mullerup havn er helt unik og jeg elsker at 
komme her på havnen og nyde udsigten ud 
over Storebælt, de aktive bådfolk og alle 
de glade gæster som kommer forbi. Det 
at man kan køre helt ned på selve havnen 
og parkere lige midt i hvor det hele sker, 
er bare ren luksus og på en travl dag har vi 
flere hundrede biler i gennem vores par-
keringsarealer – og med de nye tiltag for 
2018 tænker jeg, at det er godt, at der er 
parkeringsmuligheder til en hel byfest.

Og fest skal der blive. Vi arbejder i disse 
dage på at få arrangeret alt fra MC- og bil-
træf, havnefest, live musik, grillaftner, lop-
pemarkeder og alverdens underholdning 
på havnen, så følg IsCafeen Mullerup Havn 
på facebook, så er du altid opdateret, siger 
Dea Korgaard Madsen.

IsCaféen med ny ejer 
og mange nye projekter
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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 hesteskuerne 
og kræmmermarkederne, er klar til sæson 
41, og markedspladsen er fuldt udnyttet med 
cirka 100 kræmmere og et betydeligt antal 
erhvervsudstillere.

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

Stadig vrinsk i  

Gørlev
42 år med hesteskue

Hesteskue og kræmmermarked  
6., 7. og 8. juli 2018
Føl- og plagskue med kræmmermarked 
14., 15. og 16. september 2018

42 år med heste og skuer i Gørlev

Hesteskue og Kræmmermarked
6. - 7. og 8. juli 2018

Føl- og Plageskue samt Kræmmermarked
14. - 15. og 16. september 2018

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

Restaurationstelte fra: SKIPPERKROEN og BERG’S cafe

skal vi ses til:
Hestekåringer

Opvisning/hesteshow

NYT TIVOLI

Kim Larsens Tivoli

Kim Larsens Tivoli  er på pladsen  alle dagene

Mail: goerlevmarked@gmail.com



Runestenene  
i våbenhuset
en bid af Danmarks historie

  Gørlev Kirke er en klassisk 
smuk og enkel landsbykirke. Den 
er en af landets henved 1800 
kirker opført i middelalderen 
(typisk i perioden 1050-1100). 

Kirken er opført med romansk kor og skib og 
blev i sin oprindelse bygget med gotisk tårn, 
som imidlertid blev revet ned og erstattet af 
et munkestenstårn. Kirken er tilført et sakri-
sti ved koret og ved skibet et kapel foruden 
et våbenhus, alle tre tilbygninger i fladloftet 
form opført i nordsiden. På sydsiden er til-
lige tilbygget et gotisk overhvælvet våbenhus. 
Prædikestolen såvel som altertavlen er fra 
omkring 1600-tallet. Døbefonten af granit 
kan skrives helt tilbage til den romanske tid 
mellem 1100 og 1250.
Under den store restaurering af kirken i 
1921 – i det år, hvor stormandsstenen blev 
fundet – blev tillige afdækket kalkmalerier 
flere steder i kirken.

Gørlev Kirkes berømmelse
Men det er hverken form eller ydre skøn-
hed, der har sikret Gørlev Kirke berømmel-

se. Kirkens historiske status har nøje sam-
menhæng med, hvad våbenhuset gemmer. 
To af de kendteste runestene i landet.
Den mindste blev fundet – og udtaget – i 
1960erne af tårnets sokkel. Den største 
anses for at være Danmarks mest kendte 
runesten efter Jellingestenen: Den såkaldte 
Gørlev-sten.
Gørlev-stenen blev fundet i 1921 i våben-
husets gulv. I mere end 600 år havde denne 
kæmpe »gjort tjeneste som sokkel under 
våbenhusets dørtræ«, som tidligere sogne-
præst i Sæby, Flemming Paludan-Müller, be-
skrev historien i et hæfte, udgivet af menig-
hedsrådet i Gørlev om kirken, i 1960erne.
Den mindste af runestenene, der ikke har 
påviselig forbindelse med nogen grav, er en 
ganske almindelig mindesten: 
”Thorgot satte denne sten efter sin fader 
Halfdan”, lyder teksten, hugget ind  omkring 
år 1000.
 
En stor mands sten
Den større sten, måske helt op mod 250 
år ældre, bærer inskriptionen: »Tjodvi rejste 
denne sten efter Odinkar«.

Men det, der gør denne runesten særlig inte-
ressant, er den omstændighed, at der ikke er 
tale om en mindesten; men om en gravsten.
”Imidlertid, en mindesten og en gravsten, 
kommer det ikke ud på ét? På ingen måde 
i hedenold”, som Flemming Paludan-Müller 
fastslog. 
Ganske enkelt, fordi en gravsten har adresse 
til en bestemt afdød, hvem stenen skal gavne. 
Tidens syn på liv og død antog nemlig en 
karakter, at den døde jo levede videre i gra-
ven – som gravbo. Af den videre tekst på 
den store runesten fremgår, at »nyd, kumlet, 
graven, vel!« Og i antagelig oversættelse: Gid 
du må have det godt i graven – eller – bliv i 
graven og gå ikke igen...
Odinkar har ganske givet været storbonde i 
sin tid (omkring 900). Han kan endda have 
været vikingehøvding på en egn og i et områ-
de, vi jo vitterligt ved, har været vikingeland. 
Det er nemlig en stormandssten, der nu står 
i våbenhuset og ærer Odinkar. 
Stenen har han og fru Tjodvi sikkert selv 
udvalgt til formålet, når tiden skulle komme.
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Gæsterne til vikingemarkedet får mange oplevelser med hjem.

Tissø Vikingemarked  
– har tusinder af gæster

  I 2017 blev der holdt vikinge-
marked for ottende gang på 
Fugledegård Vikingecenter ved 
Tissø. Markedet er vokset år for 
år, så vi nu er oppe på mellem 
3000 og 4000 gæster på en 
weekend. 

Markedet bliver afholdt den første week-
end i oktober. Vejret kan selvfølgelig drille 
især på den tid af året. Men bortset fra 2017 
har vi været heldige med vejret. I 2017 kom 
der natten mellem lørdag og søndag 40 mm 
regn. Det gav selvfølgelig lidt problemer 
med at køre på den mark, som bruges til 
parkering. Men med pålægning af noget flis 
i køresporene kunne de fleste køre både 
ind og ud ved egen hjælp. Vi har dog også 
oplevet det modsatte. Et år havde vi indian 
sommer med 27 grader under vikingemar-
kedet. Det år svedte vi tran i de tykke uldne 
vikingedragter.

Det første år med Vikingemarked ved Tissø 
var 2010. Det år blev markedet afholdt på en 
dag. Alligevel kom der 1800 gæster. Det var 
langt flere end forventet, og vi blev nærmest 
løbet over ende. Madlavningen foregik over 
bålsteder direkte på jorden. Fladbrødene 
blev rullet ud på træplader, som lå på jord-
en. Vildsvinet blev stegt over et åbent bål på 
spid. Det var nok mere vikingeagtigt, men jeg 
tør næsten ikke tænke på, hvad der var sket, 

hvis sundhedsmyndighederne var kommet på 
besøg. Det år var vi også meget heldige med 
vejret. Det havde regnet lige op til markedet 
og straks ved markedets afslutning begyndte 
det igen at regne.

I alle årene der efter er vildsvinet blevet stegt 
i en lukket grill og bagningen af fladbrød og 
pandekager og ristning af pølser foregår på 
ildsteder i bordhøjde. Det eneste som stadig 
bages over et ildsted på jorden er snobrød. 
Den velsmagende ravnesuppe bliver kogt 
over åben ild i et bålfad. Så forholdene for 
madlavningen er blevet meget bedre. De 
frivilliges rygge kan også meget bedre holde 
til at stå bøjet over madlavningen, når det 
forgår i bordhøjde.

Hvad er egentlig et vikingemarked? Et vikin-
gemarked er et sted hvor vikinger mødes 
fra hele landet, og også fra udlandet kom-
mer der vikinger. Man sælger sine varer. Man 
smeder og fremstiller andre ting efter meto-
der, som også blev brugt i vikingetiden. Man 
laver sværdkampe og anden underholdning. 
Man gennemfører lege og eventuelle rituelle 
handlinger, som man tror de har foregået i 
vikingetiden. Og sidst men ikke mindst så 
hygger man sig. 

På Tissø vikingemarked stiller vi krav til de 
vikinger, som kommer på markedet. De skal 
inddrage publikum mest muligt. Vikingerne 

skal ikke komme på vores marked kun for at 
hygge sig. De skal på en eller anden måde 
formidle viden om vikingetiden til publikum 
eller inddrage publikum i aktiviteterne.

Tissø Vikingemarked giver mulighed for at 
opleve vikingernes liv under markedet, samt 
opleve fremstilling af forskellige vikingeartik-
ler, opleve smedearbejde, sværdkampe og 
deltage i gamle lege og spil med Gerlev Le-
gepark. Desuden kan man stille sulten i dejlig 
vikingemad og drikke vikingeøl og mjød. Man 
kan også handle i de mange vikingeboder. 
Der vil også være foredrag og vikingemusik 
under markedet. Børnene kan slå mønter, 
brænde runer og deltage i krigertræning.

Der er fri adgang til vikingeudstillingen på 
Fugledegård Vikingecenter ”Kongsgård og 
Kultsted – Vikingerne ved Tissø”, når en-
treen er betalt. Her kan man blandt andet 
se den flotte rekonstruktion af Tissøringen. 
Den originale Tissøring, som er fundet på na-
bogården i 1976, ligger på Nationalmuseeet. 
Den er af rent guld og har en vægt på 1800 
gram og en diameter på 33 cm.

Se mere om Tissø Vikingemarked og Tissø-
ringen på www.vikingemarked.dk.

Henning Vingborg

36 TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018   



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

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

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

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

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

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

NYHED!  
Hurtig og effektiv  

knusning af grunde,  
ufremkommeligt krat  

og skråninger
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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 5. og 6. maj, gøre 
fund på Åben Loppeø og høre og se har-
monikaklubben 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 etab-
leret i 1982, samtidig med, at Musholm 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 

velassorteret 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 25.

Butikken har i 2018 åbent:
Åbningsdag fredag d. 23. marts kl. 10.00.
Åbent alle dage til og med 2. påskedag.
Åbent alle ugens 7 dage kl. 10.00 – 16.00.
Lørdag, søndag og helligdage 10.00 – 15.00.
Åbent i St. bededagsferien d. 27., 28. og 29. april. 
Fredag, lørdag, søndag d. 4., 5., 6. maj.
Fra Kr. Himmelfartsdag d. 10. maj har vi 
åbent alle ugens 7 dage. 2. september luk-
kes ned for vinteren. Caféens åbningstider 
følger forretningens.Forretningen har sin 
egen hjemmeside: www.reersoe-fisk.dk og 
en facebookprofil,  Reersø fiskehus og røgeri.

Det skønne Reersø
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Røgeriet er i gang hver dag - hvor det 
bliver til friske røget sil og makrel og 
ikke mindst Musholm ørred. Røgeriet 
er det eneste af sin slags på Sjælland 
– og bliver drevet som et godt gam-
meldags håndværk.



Fugledegård Vikingecenter
Bakkendrupvej 28 · 4480 Store Fuglede
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Det skønne Reersø

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

Følg os på facebook – cafe liv og læs mere på www.detprivatebotilbud.dk

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

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

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

GØRLEV TRÆLASTHANDEL A/S

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

goerlev.xl-byg.dk
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  Birkegårdens Haver er i dag 
en af Vestsjællands største 
turistattraktioner.
 
Den 1. juli 1996 åbnede Merry og Finn  
Sørensen for første gang Birkegårdens Haver 
for offentligheden. 

Oprindelig var Birkegård en en kvæggård 
med mere end 100 køer og kvæg.

Som årene er gået er der udvidet med flere 
havetemaer, legepladser og café- og picnic-
områder. 

I dag er Birkegårdens Haver blevet et para-
dis for haveinteresserede med 5 meget 
forskellige haver fordelt på i alt 33.000 m2. 

Her findes Danmarks største japanske have, 
en inspirerende dansk-engelsk have, en hyg-
gelig klosterhave med spændende krydder-
urter, en farverig præriehave med høje flotte 
stauder og endelig den nyeste, nemlig Per-
mahaven – den spiselige selvforsynings have. 

På Birkegården er der plads til alle; børne-
familier, grupper og naturligvis for alle der 
holder af have- og udeliv. Her ude på landet 
er der højt til himlen og rolige omgivelser. 

Mange dyr og 5 legepladser
Hver sæson har sin charme, på Birkegården 
kan du som gæst følge det hele på tætteste 
hold.  Besøger du Birkegårdens Haver om 
sommeren, til halloween eller til jul er der 
altid mange aktiviteter – særligt for børn.

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

   Gärten für alle
Birkegårdens haver (Birkegårdens Gärten) 
ist ein Erlebnis für alle, groß und klein, mit 
den fünf verschiedenen Gartenanlagen, 
Spielplätzen und mit einer Vielzahl von 
Haustieren.
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BIRKEGÅRDENS HAVER  
1/5 – 16/12 2018

        01/05 Birkegårdens Haver åbner for sæson 2018. Kl. 10-18

        10-11/05 Børnedag med masser af sjov med skattejagt, insekt-
hoteller og meget andet. Kl. 10-18

        13/05 Mors dag

        26/05 Hunde dag. Kl. 10-18

        02-03/06 Strikkefestival / Boder samt loppemarked. Kl. 11-16

        05/06 Fars dag – gratis kaffe til alle fædre. Kl. 10-18

        23/06 Skt. Hans med underholdning og båltale. Kl. 16.30-21.30

        03-04/07
        10-11/07
        17-18/07

Børnedage med masser af sjov. Kl. 10-18

        13/07 Hunde dag. Kl. 10-18

        24/07 Børnekunstnerdag. Kl. 10-18

        05/08 Hunde dag. Kl. 10-18

        19/08 Den spiselige dag i permahaven, (dato kan ændres). 
Kl. 19

        04/09 Børnenes køredag med DVK. Kl. 13-16

        08-09/09 Havens dag med salg af udvalgte græsser. Kl. 10

        15/09 Sæsonafslutning med banko, buffet og havevandring. 
Kl. 11

        13-21/10 Halloween. Kl. 11-17

        20/10 Monster burger-aften og havevandring. Kl. 11-19

        30/11-16/12 Eventyrlig jul på landet, alle fredage, lørdage og  
søndage i denne periode. Kl. 14-19

Smukke haver 
klar til ny sæson



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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ALTID MANGE 
GODE TILBUD!

Karina sælger frisk 
brød hver dag

Frank kan både præsentere  
en stor kød- og vinafdeling

Sussi i vores store  
delikatesse

Gitte har mange opgaver 
– her i en af kasserne

Vi ses 
på Hovedgaden

85,-
85,-

85,-

85,-
I ADMIRALEN

ONSDAGS-
TILBUD

17.30 - 21.00

BORDBESTILLING 
NØDVENDIG

58 86 45 00
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Smukke haver 
klar til ny sæson



  Dyrehøj Vingaard ligger på 
det solrige Røsnæs ved Kalund-
borg og er Danmarks største 
vingård med 26 400 planter. 

De kalkholdige skrænter og det kølige klima 
giver et fantastisk grundlag for at dyrke druer. 
I vinkælderen bliver RÖS skabt af vinbonden 
og hele teamet bag vingården. Al vin og spiri-
tus fra Dyrehøj Vingaard markedsføres under 
navnet RÖS. RÖS henviser kort og præcist til 
vinmarkernes og vineriets unikke geografiske 
beliggenhed på Røsnæs, og logoet signalerer i 
sin form, at det der tilstræbes, er den højeste 
håndværksmæssige kvalitet der kan opnås.

Dyrehøj Vingaard ejes af Tom Christensen. 
Tom har altid været landmand og har været 
vant til årets gang i marken, mange ansatte 
og mange bolde i luften. Derfor var der hel-
ler ikke langt fra tanke til handling, da en af 
naboerne nævnte, at “du har Danmarks bed-
ste placering til vindyrkning”. Det var klart 
fra starten, at kvaliteten i vinen var alfa og 
omega, så derfor er produktionen anlagt i 

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

Husets egen vinmager 
Zachary Brierly har en masters i Wine Science 
fra Auckland Univerisity i New Zealand og 
erfaring med sig fra flere vingårde på New 
Zealand. Han er Pinot Noir entusiast og ke-
minørd, har lavet sit masterspeciale omkring 
“The Influence of Crop Load Manipulation in 
Vine and Wine Characteristics in Pinot Noir” 
Han udtaler;” My passion in life is wine and I 
am especially interested in the unique chal-
lenges of the emerging wine regions”.

Druerne
Druesorterne på markerne er fordelt på 6 
hvidvinssorter og13 forskellige rødvinssor-

ter. De hvide druer er hovedsageligt Solaris, 
Muscaris, Johanniter og Souvignier Gris. Ho-
vedvægten af blå druer er Cabernet Cantor, 
Spätburgunder, Cabernet Cortis, Monarch, 
Leon Millot og Rondo. 

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

Klima og terroir
Klimaet på Røsnæs hører til det tørreste og 
mest solrige i Danmark. I gennemsnit falder 
der kun 523 mm nedbør pr. år mod landgen-
nemsnittet på 664 mm. pr. år og normalt lig-
ger Røsnæs på Cirka  100 solskinstimer over 
landsgennemsnittet på 1.730 pr. år.

Røsnæshalvøen er en kalkholdig vold af ler, 
sand, grus og sten, som blev skubbet op un-
der den sidste istid. Røsnæs er den østlige del 
af en randmoræne, der fortsætter undersøisk 
til nordspidsen af Fyn.

Danmarks største 
vingård – ligger smukt på Røsnæs

Vinbonden Betina Newberry, Toms søster, mellem tankene  
i produktionsanlægget på Danmarks største vingård. I 2017 slog 

antallet af gæster fra hele landet – og udenlandske turister – alle rekorder.

El-installationer
Køleanlæg

Solcelleanlæg
Varmepumper og jordvarme

58 85 61 80 • Helsingevej 48 • 4281 Gørlev
www.jkelogkoel.dk • ka@jkek.dk 
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Konsultation man - fredag fra 8 - 17
email: klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Lise Gregersen Henrik Hagbard Petersen

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

Vagttelefon 58 85 54 99

Arne Damgaard
Lise Gregersen
Ove Brinkmann

Henrik Hagbard Petersen
DØGNVAGT

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

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

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

Gørlev
Dyreklinik

Gørlev Dyreklinik
Ulstrupvej 21 • 4281 Gørlev

Telefon 58 85 54 99

klinik@goerlevdyreklinik.com
www.goerlevdyreklinik.com

Åbningstider:
Mandag – fredag 8-17

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

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

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

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

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

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

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

Gørlev Dyreklinik
Ove Brinkmann • Henrik Hagbard • Lise Gregersen

www.goerlevdyreklinik.com

Behandling  
af både store  

og små dyr
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Planlagte køredage, sommer 2018

Planned dates of running, summer 2018 

Damptog /Steamtrain Gørlev - Høng - Slagelse
Torsdage/Thuesdays: 28. juni, 5., 12. og 19. juli.

Damptog /Steamtrain Høng - Stenlille
Onsdag/Wednesday: 11. og 18. juli.

Motortog/Motortrain Gørlev - Høng
Lørdage/Saturdays: 30. juni, 7., 14., 21., 28. juli.

Veterantogs-dag: Lørdag/Saturday 30. juni 
Flere tog Gørlev-Høng m.m. 

Ret til ændringer forbeholdes.

Dit veterantog i Vestsjælland

SOMMEREN 2018

l

Find os på Facebook 
Dit Veterantog

ll

Velkommen i Birkegårdens Haver
Fantastiske haver – skønne dyr – og aktiviteter for børn

Birkegårdens Haver · Tågerupvej 4 · Tågerup · 4291 Ruds Vedby
Telefon 58 26 00 42 · bh@birkegaarden.dk · birkegaarden.dk

ÅBENT
1/5 - 16/9 
+ efterår 
og jul

Se mere på
birkegaarden.dk

Familie-
billet

Kun
250 kr. 
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GØRLEV TURISTBUREAU 

Algade 14  •  4281 Gørlev  •  Tlf.: 0045 3022 8747  •  e-mail: gorlevturist@gmail.com  •  www.oplevkalundborg.nu

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

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

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

I den overdækkede gårdhave er der  

Stegt flæsk alle tirsdage til 90 kr. 
Med hjemmelavede rødbeder, 
hvide kartofler og hvid sovs.

Følg os på facebook
Reersø Kro A/S

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

Køkkenet åbner kl. 12.00

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

Reersø Kro


