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Åbningstider i Gørlev Turistinformation:
Pinselørdag d. 08/6 kl. 10.00-13.00
Uge 25 Lørdag d. 22/6 fra kl. 10.00-13.00
Uge 26 Mandag d. 24/6 fra kl. 11.00-15.30 / Fredag d. 28/6 kl. 10.00-15.30 /  
Lørdag d. 29/6 kl. 10.00-13.00
Uge 27-28-29-30-31 Mandag, tirsdag kl. 10.00-15.30 / Torsdag, fredag, 
lørdag kl. 10.00-13.00 
Uge 32 Mandag, torsdag kl. 10.00-15.30 / Lørdag kl. 10.00-13.00 
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Gørlev Turistforening 
Formand for foreningen Erik Andersen
Møllevangen 44, 4281 Gørlev
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www.oplevkalundborg.nu
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Algade 14, 4281 Gørlev
Tlf.: 58 86 23 65
Udenfor arkivets åbningstid kan 
formanden, Anne Christensen, 
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Torsdag d. 27. juni 2019
Heldagstur til Botanisk Have Kbh. og Skjoldenæsholm
Efter besøget kører vi til Viby kro, hvor der spises frokost med 
drikkelse. Dernæst fortsættes til Danmarks længste museum, 
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Formiddags- og eftermid-
dagskaffe med hjemmebag. Afgang: 8.00 fra Gørlev Turistbureau  
Algade 14, Gørlev. Hjemkomst: ca. 18.00
Pris: 450 kr. for medlemmer, 485 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding tlf. 29456705 eller gurliw@live.dk senest 12. juni
 

Aftentur torsdag den 8. august 2018 til Regionalen i 
Næstved, hvor vi skal overvære radioafviklingen live – altså 
komme med ind i studiet og opleve en udsendelse direkte. Det 
plejer at være en øjenåbner for folk, der ikke normalt kender 
til det at lave radio. Derefter er der rundvisning. Der vil være 
kaffe/te og snitter. Bemærk afgangstidspunkt. Afgang: 16.00 fra 
Gørlev Turistbureau Algade 14, Gørlev. Hjemkomst: ca. 21.00
Pris: 125 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer. Til-
melding senest 30.juli

UDFLUGTER med Gørlev Turistforening www.visitvestsjaelland.dk

GØRLEVForbehold 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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It is my privilege, with this introduction, to 
present to you the 2019 Tourist Magazine.
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 2019 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 2019. 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 go-high bane – og 
nu, fra forsommeren 2019 -  snart også Dan-
marks første og nordens største go bounce-
anlæg med fantastiske trampoliner mellem 
træerne. Også fodbold-golfbanen trækker 
mange gæster til. Fuglede Formidlingscenter 
med Tissøringen og oktobermarkedet for 
vikinger i alle størrelser er så sandelig også et 
besøg værd. Men de mange mindre museer 
og besøgssteder må ikke overses. F.eks. rum-
mer kirkerne oplevelser med Gørlev kirke 
og dens to runestene som højdepunkt. 

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

  Kalundborg South offers you 
a holiday with many attractions
By Martin Damm, mayor of Kalundborg

Af borgmester Martin Damm

Velkommen 
til Kalundborg Syd
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  Gørlev Turistforening blev 
etableret den 13. juni 1984 i 
Gørlev Hallens Selskabslokaler.

Et udvalg bestående af Niels Østerskov, Ib 
Ådal, Jon Mortensen, Poul Olsen og Gud-
run Rasmussen havde sammen med Gørlev 
Kommunes Erhvers- og turistchef Ole Steen 
lavet det forberedende arbejde.
Efter en orientering fra Odsherreds turist-
chef Marie Steen, blev der afholdt stiftende 
generalforsamling.
På mødet blev vedtægterne vedtaget, og 
følgende blev valgt til bestyrelsen:
Arne Kilde, Mullerup, valgt som formand,
Gudrun Rasmussen, Gørlev,
Bjørn Jacobsen, Gørlev,
Niels Østerskov, Gørlev,
Kurt Eskildsen, Gørlev,
Jon Mortensen, Reersø,
Eilif Sørensen, Gørlev.
 
Foreningens første bestyrelse var født -  og 
nu skulle turistforeningen til at arbejde for 
turismen i Gørlev Kommune.

Den nye turistforenings bestyrelse gik straks 
i gang med arbejdet for at sikre turismen i 
den gl. Gørlev Kommune. Kommunen var på 
daværende tidspunkt den 10. største som-
merhuskommune i Danmark med omkring 
3.500 sommerhuse. Det var et helt klart 
incitament til, at der skulle arbejdes med 
turismen i netop dette område. Sommer-
husene og ferielandet havde stor samfunds-
økonomisk betydning for handel og erhverv 
i foreningens dækningsområde.

Selve kommunen havde normalt et indbyg-
gertal på omkring 6.000, men i sommer-
perioden var der omkring 10.000 til 11.000 
personer, qua alle sommerhusene og ikke 
mindst campingpladserne, som også havade 
og fortsat har en rigtig stor del af turister-
nes oplevelse i dette skønne vestsjællandske 
område med natur, kultur, historie og fiskeri.
Turistforeningen fik til huse på Erhvervs- og 
Turistchefens kontor på Algade 47 I Gørlev, 
hvor der var mødelokaler til afholdelse af 
eksempelvis bestyrelsesmøder, indtil Turist-
bureauet fik eget lokale på Algade 14, hvor 
turistforeningen også kunne afholde besty-

relsesmøder.
Foreningen var aktiv i forhold til samarbejde 
med andre turistforeninger omkring natur- 
og cykelstier og turistaviser. Turistforeningen 
har altid arrangeret ture. I 1992 lavede man 
eksempelvis en cykeltur til Rævehøj i Dalby, 
hvor deltagerne selv havde madpakke med. 
Prisen var dengang 10 kroner. Det har æn-
dret sig, men Turistforeningen arrangerer 
stadig både en heldagstur og en aftentur om 
sommeren. Begge aktiviteter har til stadighed 
stor tilslutning.
 
Aktiv i mange sammenhænge
Turistforeningen har været aktiv i rigtig 
mange sammenhænge, og i 1987, hvor ef-
terspørgsel efter bådudlejning var meget stor,  
besluttede Turistforeningen at købe en båd 
med motor til 4-6 personer, som kunne le-
jes fra Reersø Havn. Men ikke alt lykkedes: 
Man havde søgt om tilladelse til at opføre en 
trappe ind i skråningen med brædder som 
stødtrin og primitivt gelænder i naturtræ 
fra Værslevstien til Viadukten ved Jødeland/
Tjørnehøjsvej i 1996. Men det forslag blev 
forkastet. 

Turistforeningen har også  bidraget til ved-
ligeholdelse af Mullerupstenene. Foreningen 
fik i 1991 bevilliget 20.000 kroner af kom-
munen til istandsættelse af Fårehuset ved 
Reersø, som blev bygget til får og køer, så 
de kunne gå i læ for vinden.
 
En ny forening
I 2006 bliver der i forbindelse med etable-
ring af Ny Kalundborg Kommune stiftet en ny 
forening: Kalundborg turistråd, som også får 
ansvaret for driften af samtlige turistkontorer 
- og dermed også Gørlev Turistbureau. Se-
nere kom bureauet under VisitVestsjælland, 
som i 2015 ønsker en omstrukturering. De 
giver ikke mere tilskud til at drive Turistkon-
torer. Turistforeningen mener fortsat, der er 
behov for et bemandet Turistbureau specielt 
om sommeren med de mange sommerhus-
turister fra både ind-og udland, som søger 
oplysninger om oplevelsesmuligheder i det 
unikke område. Derfor sørger medlemmer 
fra bestyrelsen for at hjemtage brochurer 
foruden på frivillig basis at holde bureauet 
åbent. Foreningen giver et tilskud til som-
meråbningstidernes bemanding, og hvor der 
også bliver udstedt mange fiskekort især til 
udenlandske gæster.
Gørlev-vinen blev lanceret i 1989 som led i 
handelstandsforeningens 75 års fødselsdag i 
samarbejde med købmand Brehm. Der blev 
lavet 6000 flasker, hvoraf alle var nummere-
rede. Etiketten blev sat i udbud og vundet 
af Torben Gregersen, tidligere skoleleder 
på Sæby Friskole. Efterfølgende overgik 
vin-arrangementet til turistforeningen, som 
nu har et samarbejde med SuperBrugsen. 
Gørlev-vinen med skiftende etiketter lance-
res pinselørdag, og for nogle er den blevet 
et samlerobjekt. Turistbureauet har flaskerne 
stående.
 
De populære torvedage
Turistforeningen har været meget aktiv ved 
afholdelse af Torvedage på Gørlev Bytorv. 
Torvedagene på Bytorvet, som blev indviet 
24. juni 1989, har været en succes fra første 
sæson.

De seneste mange år er afviklingen gennem-
ført i et samarbejde mellem Gørlev Handels-
og Erhvervsforening, Gørlev Idrætsforening, 
Musik Caféen og Gørlev Turistforening. Det 
er Gørlev Turistforening, der står bag frem-
stillingen af de sorte sild, som er blevet et 
tilløbsstykke på torvedagene. Hver lørdag 
laves mellem 200-250 sorte sild. De steges 
5 minutter på specialfremstillede riste, hvor 
de ligger finne ved finne og syder, til de er 
sorte og velsmagende.
I 2009 udkom Gørlev Turistforenings første 
flotte Magasin, som høstede mange roser.
Det er ikke bare at sætte sig ned og skabe 
et nyt magasin, det kræver rigtig meget ben-
arbejde for at skaffe annoncører, få skrevet 

artikler og oversat nogle få af dem til engelsk 
og tysk. Magasinet satser typisk på de mange 
sommerhusturister, som om sommeren ud-
gør et stort kundeunderlag for Gørlevs hand-
lende. Siden da har Gørlev Turistforening ved 
påsketid udgivet et varierende, dybdegående 
Magasin med masser af interessante lokal-
historiske, nyttige og praktiske oplysninger 
om den sydlige del af Kalundborg Kommune. 
Magasinerne kan downloades på 
www.gorlevturistinfo.dk/
 
Fik pris i 2013
Venstre i Gørlev har hvert år siden 1987 ud-
delt Venstres Initiativpris til en lokal virksom-

hed, person eller forening i gammel Gørlev 
Kommune, som har gjort noget særligt i året, 
der er gået.
I 2013 modtog Gørlev Turistforening prisen 
for i en årrække at have bidraget med rig-
tig mange frivillige arbejdstimer for at gøre 
Gørlev til et godt sted at være for turister. 
Gørlev turistforening har altid og vil fortsat 
arbejde videre på at tage del i debatten om at 
fastholde de skønne naturområder, kystlinjer 
og vidder, området er så rigt på.

Gørlev Turistforening  
- lille forening med stolte traditioner gennem 35 år



Holdet, der under Jon Eriksens ledelse bygger 
go bounce på  Kragerup – her med Birgitte 
Dinesen i forgrunden.

  Birkegårdens fem haver er 
hele din families fælles udflugts-
mål. Her er 6 legepladser, dyre-
område, minigolf, picnicområ-
der, 5 skønne haver, stor 
hyggelig café og gavebutik.
 
For Børn og familier har vi masser af plads og 
sunde aktiviteter. Her er dyreområde med 
æsler, dådyret Jane, forskellig slags geder, 
får, kaniner, marsvin, høns der går løst, duer, 
skildpadder, “maxigrise” og minigrisene Sussi 
og Leo, som går rundt og charmer gæsterne. 
Her er også seks  legepladser; Tarzanbanen 
(dækforhindringsbane), Naturlegepladsen, 
Børnegården, Gårdlegepladsen, Tumlegår-
den (indendørs), pedal-gokartbanen.
 
Vi har 11 super sjove Børnedage i juli, hvor 
der blandt andet  er skattejagt og ATV-
kørsel,  og på hverdage og i sommerferien 
fodrer vores gartner Ulla fisk sammen med 
børnene kl. 11.50. Når I ankommer, får alle 
børn udleveret en stifinderopgave, som I 
kan løse i fællesskab, mens I går rundt i ha-
verne. Børnene kan ride på æslerne Buster 
og Dario i weekenderne, sommerferien, 
helligdage, Halloween og jul. Til Halloween 
og jul har vi også masser af oplevelser for 

børnefamilier, fortæller Merry og Anett, mor 
og datter på Birkegården.
 
For hele familien er her en minigolfbane, 
flere picnicområder (to er med grill), hvor 
I kan nyde jeres medbragte mad, eller I kan 
købe frokosten i vores hyggelige café. Vi har 
også en stor gavebutik, der er et besøg værd.
 
De fem skønne haver byder på hver de-
res specielle oplevelse året rundt. Her er 
Danmarks største japanske have, den over-
dådige dansk/engelske have, den prægtige 
præriehave, klosterhaven med krydder- og 
lægeurter og Permahaven/permakulturhave, 
som er en selvforsyningshaver, hvor vi bruger 
frugt og grønt i vores café. 

Birkegårdens Haver er for haveelskere og 
børnefamilier – her er plads til alle!
 
Adresse: 
Tågerupvej 4, Tågerup, 4291 Ruds Vedby
Åbningstider: 1/5 til 15/9 fra kl. 10-18 samt 
til Halloween og jul
Tlf.: 58 26 00 42
Email: bh@brikegaarden.dk
Web: www.birkegaarden.dk

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

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

Birkegårdens smukke haver 
- for børnefamilier og haveelskere

  Godsejer Birgitte Dinesen og 
Olav Ditlevsen erfarede nær-
mest ved en tilfældighed, at 
netbaner med meget forskellige 
udfordringer mellem træer var 
ved at udvikle sig til et kanonhit 
i Storbritannien med afsæt i 
walisiske skove. Fra juni kan 
Nordens største anlæg opleves 
på Kragerup. Alle fra fire år og 
opefter kan være med.

- Vi, blandt andre godsets eventmanager Si-
mon Kullegaard og jeg, drog til Wales for at 
se nærmere på fænomenet. I Danmark eksi-
sterer kun to små boksbaner ved Gladsaxe, 
men i Wales fik vi fornemmelsen af helheden 
og hvor vildt og sjovt, det er. Vi faldt pladask 
for konceptet og vi besluttede på stedet, at 
Danmark skal have en go bounce-bane. Og 
at det skulle være os, der bygger den, siger 
Birgitte Dinesen.

- Go Bounce er bevægelse og sjov motion, 
hvor hver en muskel i kroppen bliver rørt, 
og så kan også de mindste være med. Alle 
baner, fra tre meters højde mellem træerne, 
er forbundet med lange løbegange, og du er 
pakket ind hele tiden. Der er ingen områder 

på banen, hvor du ikke er beskyttet af net, 
siger Simon Kullegaard.

Jon Eriksen, ekspert i go high og klatrebaner, 
var egentlig optaget af projekter i Norge, da 
Birgitte Dinesen kontaktede ham.
- Alle, der kender Birgitte, ved, at når noget 
skal ske, så skal det helst ske i går! Det kunne 
ikke gå for stærkt. Så vi fik travlt meget hur-
tigt, siger han.

- Det her er lige så nyt for mig som for Kra-
gerup, så processen har været at finde folk, 
der kunne takle (binde) net til banerne. Man 
kan roligt sige, at vi er begyndt fra bunden, 
og så er det jo rart, at der findes fiskere 
i Odsherred, vi kunne trække på, og som 
kan lære de unge at binde nettene sammen, 
siger han.
De største baner (bokse) i parken i Kra-
gerup er på 80-90 kvadratmeter - foruden 
labyrinterne mellem de enkelte baner. Så  
go bounce kommer til at fylde godt i parken.: 
- En af ideerne er at bygge en bane ovenfor 
en kunstig ø med vand omkring, hvor du for 
oven kan se svævebanerne fra go high - og 
til siden vil du også kunne se fodboldgolf-
anlægget. Vi vil gerne forene bevægelse og 
udfoldelse med naturoplevelser i parken, 
siger Birgitte Dinesen.

Ingen af de 10 baner er ens. De stiller me-
get forskellige krav til den aktive. Nogle af 
boksene er for de helt små, andre er mere 
udfordrende med hop og fald fra slisker. Sli-
skerne skal give den sugende fornemmelse i 
maven, når man lader sig glide ned i bunden 
af en bane. Der er fart på. Simon Kullegaard, 
eventmanager:

- Det gode ved go bounce er, at sådan et 
anlæg kan du ikke finde opskriften til på net-
tet. Det findes ganske enkelt ikke. Du kan 
ikke bare copy paste projektet. Go bounce 
skal bygges fra scratch, så at sige, tilføjer han.
- Det bliver vildt, når det bliver sommer, siger 
Jon Eriksen.

Nyt eventyr på Kragerup gods  
– det hele begyndte i Wales
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  Ole Hansen, Høng Antenne-
service, har travlt. Som altid. 
Ingen dage er ens. Og ingen dage 
er kedelige!

Ole Hansen, indehaver og skaber af Høng 
Antenneservice, kan nu også skrive sælger af 
tv på visitkortet. I alle prisklasser og mærker, 
tilføjer han og tilbyder en komplet installa-
tion med montering/ophængning, tilslutning 
og forklaring om betjeningen.
- Jeg kan tilbyde en komplet service, som 
kunden ikke kan få, hvis man  handler på net-
tet, i Bilka eller lignende. Og så gir jeg mig 
tid til kunden for at skabe tryghed inden vi 
handler,  siger han.

Ole Hansen tilbyder også at komme  ud til 
en uforpligtende snak. Det er win-win også 
for kunden, fordi dialogen foregår i kundens 
hjem, hvor vi kan kan løse udfordringerne på 
stedet. Jeg kører ud også aften og i week-
ends, når kunden har tid, tilføjer Ole, der også 
fået endnu  bedre WIFi produkter på lager.
Ole har været med i mange år. Og han ken-
der (Vest)Sjælland bedre end de fleste.
Her er ingen opgave for lille, og de færreste
udfordringer er for store.

– Netforbindelserne er blevet meget bedre, 
og et større og mere varieret udbud af tv-

pakker gør, at der også er mere at komme 
efter i tvudbuddet, siger han

– Vi opererer naturligvis meget i lokalområ-
det langs strandene og ind mod Gørlev og 
Høng. Der er mange opgaver i sommerlan-
det og mindst lige så mange i byerne. Men
efterhånden er arbejdsområdet bredt ud til
store dele af Vestsjælland, siger han.

Ole kan sin geografi
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 montageop-
gaver.

Det er faktisk et meget varieret job. Og så 
er du jo hele tiden i kontakt med mennesker, 
siger Ole Hansen, der har specialiseret
sig i paraboler, antenner, salg, service,
montage og som autoriseret forhandler af
CanalDigital, Viasat, Boxer og Net1.

Antenne-eksperten
sælger også radio og tv
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Planlagte køredage, sommer 2019
Planned dates of running, summer 2019 

Damptog / Steamtrain Gørlev - Høng - Slagelse
Torsdag/Thuesday: 4., 11., 18., 25. juli samt 1. og 8. aug.

Damptog / Steamtrain Høng - Stenlille
Onsdag/Wednesday: 10. og 17. juli.

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

Yderligere information / more information:
www.dit-veterantog.dk 
Ret til ændringer forbeholdes.

Dit Veterantog i Vestsjælland

SOMMEREN 2019

l ll

Find os på Facebook 
Dit Veterantog

 Vestsjællands Veterantog
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▲ Kiosken er åben fra 14/4-22/10 2019
▲  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



  Da Christen Clemmensen 
etablerede GSC Anlæg A/S på 
Rørvej 11 i Vinde Helsinge for 
15 år siden,  var han i bogstave-
ligste forstand på hjemmebane. 
Virksomheden blev etableret  
på den grund, som familien har 
haft siden 1930 og dette danner 
stadig domicil for GSC Anlæg 
A/S, hvor bygningskomplekset 
har udviklet sig i takt med 
virksomheden.

Og virksomheden, der tæller 20 medarbejde-
re inklusive tre lærlinge, har travlt i en palet af 
uendeligt mange forskellige, varierede opgaver. 

Christen lægger ikke skjul på, at netop varia-
tionen af virksomhedens faglige kundskaber 
- der også afspejles i den enorme maskin-
park! - er en del af baggrunden for virksom-
hedens succes gennem en årrække. Opgaver, 
der relaterer sig til sommerhuse, helårshuse, 
industri og erhverv, samt offentlige bygninger 

og vejanlæg; pasning og beskæring af buske, 
træer, plæner og private fælles veje. Slam-
sugning og andre kloakarbejder. Med andre 
ord,  små og store vedligeholdelses- og an-
lægsopgaver mellem hinanden. GSC Anlæg 
A/S er også byggevirksomhed, der både kan 
rive ned og bygge nyt, både når det gælder  
sommer- og helårshuse.
- Vi har et rigtig godt samarbejde med 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.

GSC Anlæg A/S er i fuld gang med etab-
lering af beplantede filteranlæg, anlagt med 
beluftning, som efter vores overbevisning er 
den bedste spildevandsløsning på markedet.  
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 længe, 

men beluftningen indebærer, at spildevands-
anlægget 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.

Vi har gennem de sidste år etableret over 
25 anlæg af denne type, som vi kun har haft 
gode erfaringer med.
- Det er en teknologisk udvikling i gang in-
denfor spildevandsrensning, som jeg tror vi 
kommer til at se meget mere til, siger Chri-
sten Clemmensen.
- Vi skal jo huske at passe på vores grund-
vand, som vi kun kan hente et sted og er dybt 
afhængige af det.
- Faktisk er vi et af de lande i verden med 
det reneste vand, men jo kun hvis vi passer 
på det.

Vi er altid klar til at komme forbi og komme 
med en løsning og et tilbud på netop Jeres 
opgave. 

Fokus er rettet mod

kvalitet, pris og  
overholdelse af aftaler
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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



Gørlev Idrætsefterskole  
- idræt og fællesskab

  Tilbage i 1986 var det gamle 
plejehjem i Gørlev til salg.   

En gruppe af lokale ildsjæle gik sammen 
om at skabe rammerne for Sjællands første 
idrætsefterskole. Ideerne blev til virkelighed 
og i 1987 kunne skolens forstander Åsmund 
Kaldråstøyl byde velkommen til det første 
hold af efterskoleelever på Gørlev Idræts-
efterskole.

Gennem mere end 30 år har skolens med-
arbejdere, bestyrelse og støttekreds drevet 
og udviklet skolen. De har gjort det godt. 
Gørlev Idrætsefterskole er i dag en moderne 
idrætsefterskole med plads til 164 elever i 
tiende klasse. Skolen er meget søgt af for-
ældre og elever fra det meste af Sjælland og 
København.

Meget har ændret sig siden 1986, men to ting 
er fortsat helt centrale elementer i dannel-
sesarbejdet på skolen. Fællesskab og tydelige 
rammer. Nogle vil nok beskrive skolen som 
lidt firkantet i forhold til de grundlæggende 
samværsregler. Bag denne firkantethed er et 

ønske om at skabe en tydelig hverdag for 
eleverne. En hverdag hvor eleverne ved, hvad 
der forventes og ved hvad man må og ikke 
må på skolen.

Arbejdet med elevernes fællesskab har også 
altid været centralt for skolen. Det er en 
fantastisk og afgørende del af dannelsen på 
skolen, at eleverne løfter blikket fra sig selv, 
og finder ud af, at de er en del af et fællesskab 
der er større og vigtigere end den enkelte 
elev. Og selv om generationerne der er født 
i dette årtusinde, ofte beskyldes for mang-
lende interesse for andre end sig selv og sin 
mobiltelefon. Så er det klart oplevelsen på 
skolen at det ikke passer. De unge mennesker 
både KAN og VIL, de elsker fællesskabet og 
er opsøgende.

Når eleverne kender betingelserne for at 
være på skolen og de føler sig som en del af 
et stærkt og forpligtende fællesskab, skaber 
det tryghed. Og der er næsten ingen grænser 
for, hvor meget 16-17 årige mennesker kan 
arbejde med sig selv og sin identitet, når de 
føler sig trygge.

Ordentlige og velholdte fysiske rammer er 
også væsentligt for Gørlev Idrætsefterskole. 
Det er ud fra tanken om, at vi alle sammen 
trives bedst når der er rent og pænt. Skolen 
afholder hvert år en stor grundlovsfest, hvor 
man er meget velkommen til at kigge forbi og 
se skolen. I lighed med alle øvrige efterskoler 
slår vi også dørene op og byder nysgerrige 
indenfor den sidste søndag i september og 
den anden onsdag i januar.

Skolens forstander Niels Skak Jensen har væ-
ret med hele vejen på skolen. Var selv en del 
af det første elevhold tilbage i 1987. Han har 
været ansat som årsvikar og lærer i forskellige 
omgange. I 2012 blev Niels en del af skolens 
ledelse som viceforstander og da skolens før-
ste forstander trak sig tilbage i 2015, tog Niels 
over som forstander. Som Niels siger: ”Det 
er måske ikke særligt fantasifuldt at vende 
tilbage til det samme sted gentagne gange, 
men på Gørlev Idrætsefterskole har vi et 
sted, hvor værdier og ånd, passer med mine 
tanker om at drive dannelse og uddannelse i 
en glad, optimistisk og positiv hverdag”.

  Torvedagene i Gørlev  
begyndte 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”. I år er 
første torvedag lørdag 22. juni.

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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APRIL
18 Strandpubben, Osvejen,  Bjerge Strand 4480 St. Fuglede. 

Live Musik fra kl. 21.00 – 24.00 ” Evergreen Orkesteret 
19 Dyrehøj Vingaard. Smuttur i vinmark og vineri kl. 11.00
19 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
20 Dyrehøj Vingaard. Smuttur i vinmark og vineri. Kl. 11.00
21 Påskefrokost Kragerup Gods fra kl. 12.00 – 17.00
21 Påskefrokost Dyrehøj Vingaard fra kl. 12.00 – 16.00
21 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00 
26 Musik Cafeen i Gørlev. Keld og Hilda kl. 20.00
28 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
MAJ
04-05 Morten Korch dage på Reersø 10.00 -17.00.
05 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

05 Høng åben Hornfisk konkurrence, se hjemmeside (Høng 
Sportsfiskerforening)

11 Byvandring på Reersø 13.00 – 17.00. Danhostel Vandre-
hjem Kalundborg arrangerer

12 Birkegårdens Haver: Mors dag – gratis kaffe til alle mødre
12 Kragerup Gods. Mors dag fra kl. 12.00 – 15.00 (Gastronomi)

17 Birkegårdens Haver.  Børnedage med masser af sjov, som 
skattejagt, ATV kørsel, Insekthoteller m.v.

18 Birkegårdens Haver.  Børnedage med masser af sjov, som 
skattejagt, ATV kørsel, Insekthoteller m.v.

18 Håndværkermesse i Høng kl. 10.00 - 16.00 
24 Musik Cafeen, Gørlev: Mike Andersen Duo kl. 20.00
25 Dyrehøj Vingaard. Almindelig Rundvisning kl. 14.00
25 Birkegårdens Haver. Hundedag . ta din hund med i haverne
25 Super Brugsen løbet i samarbejde med Event 4 cykling
25 Folkemødet i Høng kl. 10.00 - 17.00

30 Gratis Harmonikakoncert på Reersø. Fårehuset fra  
kl. 12.00 – 17.00

JUNI
02 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
05 Kragerup Gods. Fars Dag fra kl. 17.00 – 19.00 (Gastronomi)
05 Birkegårdens haver. Fars dag – gratis kaffe til alle fædre.

08
Butikkerne i Gørlev åbner kl. 06.00. Gratis morgenkaffe hos 
Super Brugsen, Rema 1000  Serverer gratis pølser (fadøl og 
slushice til normalpris)       

09 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

10 Gørlev åben Hornfisk konkurrence, se hjemmeside (Gørlev 
Sportsfiskerforening)

15 Birkegårdens Haver: Strikkefestival/strikkedamer, boder 
samt loppemarked fra kl. 11- 16

16 Birkegårdens Haver: Strikkefestival/strikkedamer, boder 
samt loppemarked fra kl. 11- 16

16 Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00 Mølledag
16 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
18 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
20 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 - 16.00 
20 Rundvisning, Dyrehøj Vingård kl. 14,00
22 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik
23 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
23 Sct. Hans fest i Høng
23 Sct. Hans på Vandværkshøjen i Gørlev kl. 19.00
25 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
27 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
27 Gørlev Turistforening: heldagstur se side 2 i Magasinet

29 Dyrehøj Vingaard. Eksklusiv rundvisning i mark og kældre 
med stor vinsmagning kl. 14.00

29 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik

Arrangementer 2019 – Se oversigt over attraktionernes beliggenhed på næste side.
27 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
28 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
29 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
30 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
AUGUST
01 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
01 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
03 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik
06 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
08 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
09 Gørlev Turistforening: Aftentur se side 2 i Magasinet
10 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik

11 Birkegårdens Haver. Hundedag – tá din hund med i 
haverne

13 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
15 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

17 Gørlev Bibliotek: Den store familiedag ved Gørlev Bibliotek 
kl. 10.00-14.00

20 Birkegårdens Haver: Permakultur- arrangement
20 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
22 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
25 2Åbent hus Gørlev flyveplads kl. 10.00 - 16.00 
27 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
29 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
SEPTEMBER
08 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

08 Birkegårdens Haver: Hundedag – tá din hund med i ha-
verne

13 Gørlev føl og plageskue samt Kræmmermarked. Den gamle 
sportsplads i Gørlev

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

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

15 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00

15 Birkegårdens Haver: Sæsonafslutning med havevandring, 
frokostbuffet og banko. Fra kl. 11

22 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
27 Musik Cafeén, Gørlev Anne Mette Elken m. guitarist kl. 20.00

28 Dyrehøj Vingaard. Eksklusiv rundvisning i mark og kældre 
med stor vinsmagning kl. 14.00 

29 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl.14.00
OKTOBER
05 Kragerup Gods. Oktoberfest fra kl. 18.00 – 01.00  

(gastronomi)
06 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
12 Birkegårdens Haver: Halloween kl. 11.00 – 17-00 
13 Birkegårdens Haver: Halloween kl. 11.00 – 17-00
14 Birkegårdens Haver: Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
15 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
15 Dyrehøj Vingaard. Smuttur i vinmark og vineri kl. 14.00
15 Birkegårdens Haver: Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
16 Dyrehøj Vingaard. Smuttur i vinmark og vineri kl.14.00
16 Birkegårdens Haver: Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
17 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
17 Dyrehøj Vingaard. Smuttur i vinmark og vineri kl. 14.00
17 Birkegårdens Haver: Halloween fra kl. 11.00-17.00
18 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00

19 Birkegårdens Haver: Monster burgeraften fra kl. 11.00-
19.00

Ret til ændringer forbeholdes

30 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
JULI
01 Birkegårdens Havers 23 – års fødselsdag

02 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

02 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

03 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

04 Dyrehøj Vingaard. Almindelog rundvisning kl. 14.00
05 Løve Mølle  åben fra kl. 13.00 – 16.00

05 Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked. Den gamle sports-
plads i Gørlev

06 Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked. Den gamle sports-
plads i Gørlev

06 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00 
06 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik
07 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00 

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

09 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

09 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
09 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

10 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

10 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

11 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

11 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
11 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

13 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 
Live Musik

13 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
14 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

14 Birkegårdens Haver: Hundedag – ta din hund med i  
haverne

16 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00

16 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

16 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

17 Birkegårdens Haver: Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

17 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00

18 Birkegårdens Haver; Børnedag med masser af sjov, hygge, 
aktiviteter og kreativitet

18 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
18 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning
20 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 13.00 Live Musik
20 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
21 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00

23 Birkegårdens Haver: Børnekunstnerdag, næsten som 
børnedagen men med flere kreativiteter

23 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
23 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00

24 Birkegårdens Haver: Børnekunstnerdag, næsten som 
børnedagen, men med flere Kreativiteter. 

24 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
25 Løve Mølle åben fra kl. 13.00 – 16.00
25 Dyrehøj Vingaard. Almindelig rundvisning fra kl. 14.00
27 Torvedag, Bytorvet i Gørlev fra kl. 10.00 – 1300 Live Musik 

19 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00
20 Dyrehøj vingaard. Almindelig rundvisning kl. 14.00
20 Birkegårdens Haver. Halloween fra kl. 11.00 – 17.00

25 Musik Caféen i Gørlev. Kristian Lilholt kl. 20.00  
(Folk, vise/country)

NOVEMBER
09 Kragerup Gods. Julemarked fra kl. 10.00 – 16.00

15 Musik Caféen Gørlev. Bente Kure og Leif Ernstesen  
(Folk, vise, country)

29 Kragerup Gods. Julefrokost på Kargerup Gods fra kl. 18.00 
– 01.00 ( Musik og dans )

29 Musik Caféen Gørlev. Kurt Ravn (musik, folk, viser, country)

29 Juletræstænding samt roelygteoptog Bytorvet i  
Gørlev kl. 17.00

29 Birkegårdens Haver:Eventyrlig jul på landet for hele familien 
kl. 14.00-19.00

30 Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00 julemarked

30 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

30 Kragerup Gods. Julefrokost på Kragerup Gods fra kl. 18.00 
– 01.00 ( Musik og dans )

DECEMBER
01 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-

lien kl. 14.00-19.00
01 Løve Mølle åben fra kl. 10.00 – 16.00 julemarked

06 Kragerup Gods. Julefrokost på Kragerup Gods fra kl. 18.00 
– 01.00 (Musik og dans)

06 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

07 Kragerup Gods. Julefrokost på Kragerup Gods fra kl. 18.00 
– 01.00 ( Musik og dans )

07 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

08 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

13 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

14 Birkegårdens Haver: Eventyrlig jul på landet for hele fami-
lien kl. 14.00-19.00

15 Musik Caféen i Gørlev. Lørdag formiddag kl. 14.00 (Musik, 
gospel/kor/fællessang)

15 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
20 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
21 Birkegårdens Haver. Eventyrlig jul på landet
22 Dyrehøj Vingård. Julestue
22 Ris a la mande på Bytorvet i Gørlev kl. 14.00
28 Juletræsfest i Enigheden i Gørlev
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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

 Rema1000
 Veterantogbane Gørlev-Høng
 Dyrehøj vingaard
 Buerup kirke
 Høng Gymnasium
 Reersø Havn
 Bjerge Sydstrand Camping
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PRAKTISK INFORMATION
PRAKTISCHE INFORMATION

USEFUL INFORMATION 
Alarm 112 • Notruf 112 • Emergency number 112

Polizei • Feuerwehr • Rettungswagen 

Police • Fire department • Ambulance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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 
Møllen er åben lørdage i juli fra kl. 13 - 16

Julemarked 30. november og 1. 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



Bakkendrupvej 28 · 4480 Store Fuglede
Fugledegård Vikingecenter

Mullerup Havn

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

• SIDDEPLADSER INDE OG UDE

• BESTIL MAD OG TAG MED  

  HJEM

• KONGESPIL, STIGEGOLF OG    

  STRANDLEGETØJ

• BØRNEFØDSELSDAG

• DIREKTE ADGANG TIL  

  LÆKKER SANDSTRAND

• VESTSJÆLLANDS BEDSTE  

  UDSIGT

• KÆMPE UDVALG I IS OG   

  FORFRISKNINGER

• GODE PARKERINGSFORHOLD

• SIGNATURBURGER PÅ  

  CA. 800 GRAM 

Kom og nyd udsigten ud  
over Storebælt, lystbåde og 

strand fra vores lækre terrasse, 
spil en omgang minigolf på vores 
18 hullers bane eller lad børnene 

lege på legepladsen.
isCafeen byder på super lækre 

burgere, fish n’chips og  
andre lune retter samt is  

og alt i drikkevarer

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

 isCaféen Mullerup Havn
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Forsikrings-manden med blik for  

diamantboringer 
  48-årige Brian Sjeerms 

virksomhed, B.S. Diamant- 
Teknik ApS fra Høng med 
erhvervshovedsæde i Gørlev, 
har to gange fordoblet sin 
omsætning over en periode på 
fire år. Ejeren er både stolt -  
og ydmyg.

Der var gode kolleger og et rart arbejdsmiljø 
på kontorerne i hovedstaden. Og lønnen 
kunne han heller ikke klage over. Hverken 
hos Hafnia eller Codan. Men de monotone 
trafikkøer, lang rejsetid, tidligt op og sent 
hjemme; til sidst gad han ikke mere. Der 
skulle ske noget mere. Og fremfor alt, noget 
helt andet.
Høng-drengen Brian Sjeerm er erhvervs-
historien om kontormanden, der blev »bo-
rebisse« og direktør.

Han havde overstået folkeskole og en glad 
gymnasietid i hjembyen med lyst sind og vir-
kelyst. Kontoruddannelsen blev omsat til de 
attraktive job i forsikringsbranchen, og han 
fortryder ingenting i dag. Men da han valgte 
at hoppe af karrierevognen dengang i 90’erne, 
havde han ingen forudanelse om, at han en 
dag skulle skabe en virksomhed med nær-
mest kronisk vokseværk på gazelle-niveau.

To år i træk
To år i træk har B.S. Diamant-Teknik ApS 
præsteret at springe ind i klyngen af gazel-

ler, hurtigt-voksende virksomheder, som har 
fordoblet omsætning eller årsresultat med 
mindst 100 procent over fire år. Brian Sje-
erm modtog gazellen første gang i 2017, og 
igen sidste år.

- Man er både taknemmelig og lidt ydmyg, 
for det er jo en anerkendelse af, at det, vi 
gør, det gør vi rigtigt, siger han.
Udtrykket - en gazellevirksomhed - udsprin-
ger af den årlige undersøgelse, som er blevet 
udarbejdet af dagbladet Børsen siden 1995. 
Formålet med undersøgelsen er at identifi-
cere de hurtigst voksende virksomheder i 
Danmark, målt på omsætning eller, hvis det 
ikke er oplyst, på bruttoresultat.
Brian Sjeerm ønsker ikke at oplyse virksom-
hedens omsætningstal. Men han bekræfter, 
at han genererer et pænt millionoverskud, 
som i vid udstrækning fastholdes i virksom-
heden.
Da Sjeerm sagde forsikringerne farvel, fik 
han kortvarigt ansættelse på en papirfa-
brik i Ringsted. Det blev begyndelsen på 
en slags erhvervsmæssig udviklingsrejse i 
forskellige job i forskellige virksomheder, 
oftest med udgangspunkt i fysisk arbejde. 
Midt i den proces løb han ind i en selvfor-
skyldt arbejdsulykke på hjemmeadressen på  
Hedevej i Høng, hvor han blev slemt tilredt 
af flammer. Men erhvervsturnéen fortsatte 
til en maskinsnedkervirksomhed på Davre-
kildevej ved Høng og videre til murerme-
ster Freddy Jensen i samme by, før han hos  

Michael Niemann kom ind på den hylde, han 
har udviklet siden: Brian Sjeerm begyndte at 
lave diamantboringer, slibninger og tilskærin-
ger - og han opdagede, at behovet for den 
type virksomhed var stort.

Allerede to dage efter var jeg i gang, og de 
næste tre et halvt år blev bygge- og anlægs-
projekter på Holbæk Havn omdrejnings-
punkt for virksomhedens udvikling. Den før-
ste store opgave var Sparekassen Sjællands 
hovedsæde, den seneste Holbæk Rådhus.
I dag omfatter B.S. Diamant-Teknik ApS fem 
virksomheder. Der er 14 ansatte til fordeling 
på 13 biler foruden en større maskin- og 
vognpark af andre køretøjer, med udgangs-
punkt i adressen på krogvej i Gørlev, hvor 
Brian Sjeerm overtog 800 kvadratmeter 
erhvervsbygninger, som blandt tidligere be-
boere har huset AZ Montage.

Når Brian Sjeerm ikke, i et tæt samarbejde 
med sin højre hånd, Jens Hansen, der har 
været med i B.S. omtrent fra begyndelsen, 
forarbejder og fordeler projektet ud fra den 
pænt fyldte ordrebog, er hans passion - Thai-
land. Her har han en lejlighed. Og her spiller 
han golf.

- Jeg er i Thailand så ofte, der er mulighed for 
det. Det er blevet en slags fædreland nr. to.
- Jeg ved godt, at jeg er privilegeret, men 
jeg synes jo også, at vi har arbejdet for det.
 



  Reersø Museums beliggenhed 
er enestående,  idet museet 
ligger sammen med gamle huse 
og gårde i en landsby, hvor 
udflytning aldrig fandt sted.

Museet er et husmandssted, fra starten af 
1700-tallet, som på levende vis fortæller om 
hvordan landalmuen levede omkring år 1800.

Huset er otte fag langt, har stald, lade og lo. 
Køkken med åbent ildsted og bageovn, en 
lille gang med pigstensbelægning, stue med 

bilæggerovn og alkove.

Der er strå på taget, stolperne er af ege-og 
fyrretræ og kigger man godt efter kan man 
se at stolperne har været brugt i et tidligere 
byggeri. Væggen er lerklinet og under de små 
vinduer i facaden sidder et vandbræt der skal 
tage af for det værste tagdryp fra stråtaget.

I 2017 startede et større restaureringsarbej-
de på museet og her blev den gamle bageovn 
genopført. Bilæggerovnen blev også skiftet. 
Den ”nye” bilæggerovn er fra 1772. Med ny-

restaureret skorsten, en genopført bageovn 
og en bilægger, er der nu blevet mulighed for 
at tænde op i ildstedet, og man kan ved spe-
cielle lejligheder komme til at se røgen stige 
op af skorstenen og komme ind og dufte at 
der bliver lavet mad og bagt brød.

Det lille hus fortæller hvordan 

Reersø levede i 1800-tallet

I weekenden 4. og 5. maj kl. 10-17 på Strand-
vejen 40 i Reersø, hvor amerikanerbilmuseet 
også holder til,  byder holdet bag Morten 
Korch-dagene endnu en gang velkommen 
til at opleve stemningen på landet fra den-
gang, hvor farfar var ung. Det sker med en 

stribe attraktioner, som blandt andet omfat-
ter heste og veterantraktorer,  der udfører 
forårsarbejde i marken, en tur på traktor 
eller hestetrukket vogn, besøg i kødkvægs-
besætningen og amerikanerbilmuseet, ud-
førelse 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 2019 er ingen undtagelse, for-
tæller Kim Christens.

Morten Korch og Reersø

Fiskehus
med populær cafe og smag for musik

  Hvert år arrangerer Reersø Fiskehus kon-
certer med forskellige musikere, som sørger 
for, at hele Reersø havn bliver til et hyggeligt 
sted at bruge en eftermiddag i selskab med 
god mad, musik og dejlige omgivelser. 

Reersø Fiskehus, røgeri og cafe, som slog dø-
rene op i 1994, skal i gang med sin 26. sæson. 
Indehaver, Søren Tofte er fyldt 70 år, men 
holder stadig liv i fiskehuset og havnen sam-
men med sin hustru Eva Tofte og et team på 
cirka 10 medarbejdere.

Reersø fiskehus åbner i år fredag d. 12. april 
og kører helt frem til starten af september. 
De daglige åbningstider er hverdage fra 10-16 
og lørdag-søndag samt alle påskedage 10-15.
Hvert år arrangerer Reersø Fiskehus koncer-
ter med forskellige musikere, som sørger for, 
at hele Reersø havn bliver til et hyggeligt sted 
at bruge en eftermiddag i selskab med god 
mad, musik og dejlige omgivelser. Det er net-

op denne sommerstemning, kunderne kom-
mer for og bliver ved med at vende tilbage til, 
år efter år. Info om musikarrangementerne 
vil løbende blive opdateret på Fiskehusets 
facebook-side.

En frokost på Reersø Fiskehus kan byde på 
fiskefrikadeller og rødspættefilet, indbagte 
rejer, frisksmurt sandwich og meget mere. 
Selve Fiskehuset er fyldt med en overflod 
af frisk og lækker fisk, foruden alt godt fra 
havet, som kan tages hjem til aftensmaden. 
Sortimentet er overvældende, og butikken 
byder på alt fra ørred fra Musholm havbrug 
til laks, hummer, havkat, ål, rejer, krabber, 
fladfisk; ja, mere end det. 

Reersø Fiskehus har også deres helt eget rø-
geri, hvor de producerer en masse nyrøgede 
og spiseklare produkter. Røgeriet fremstiller 
varmrøgede ørreder fra Musholm samt ma-
krel, sild og laks i forskellige smagsvariationer.

Hvis man har brug for lidt ekstra forkælelse at 
tage med hjem, så har Søren Tofte fået lavet 
sin helt egen snaps og rom: ”Søren’s Reersø 
Rom og Søren’s Reersø Snaps”.
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  Med dramatiske istidsland-
skaber, kilometervis af bugtede 
og indbydende badestrande, 
kulturperler på snor og med 
vingesus fra både vikingetid og 
middelalder, danner Sjællandske 
Vestkyst rammen om aktive 
oplevelser, hvor sammenhængen 
imellem naturen, historien, 
købstadslivet og egnsunikke 
produkter opleves autentisk, 
konkret og i øjenhøjde. Det 
levede liv, både historisk og nu, 
udgør i den grad vores fælles 
tiltrækningskraft for vores 
midlertidige lokale, som jo både 
er de momentane gæster nær og 
fjern og ikke mindst sommerhus-
ejerne, der i vid udstrækning 
kommer fra Storkøbenhavn.

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

res område, og derigennem at oparbejde en 
endnu større stolthed over vores hjemegn 
og vores mange unikke turismeaktører.

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

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

Indenfor hver af disse tre områder, har vi en 
lang række aktører der hver især er vigtige 
brikker i den samlede fortælling om Sjæl-
lands Vestkyst. For at også lokale borgere i 
og brugere af vores område, kan være stolte 
af vores mange kvaliteter, kræver det natur-
ligvis at man kender dem og altid har dem 
helt fremme i bevidstheden. Derfor tager vi 
fra Visit Vestsjællands side tage et ansvar for 
at udvikle og kommunikere vores mange ak-
tiviteter og oplevelser, og på den måde være 
medvirkende til at vi ”spiller hinanden gode”. 
Vi tager ligeledes et medansvar for at under-
støtte lokale events og aktiviteter, hjælper 
til med udbredelsen af disse og er med til 

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

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

Jens Müller
Direktør, VisitVestjælland

 Livet på 

Sjællands Vestkyst 
 

Ingen dage er ens hos  

Viggo Bendz  
  Poul Erik Jakobsen, 61, er 

manden bag den moderne udgave 
af Viggo Bendz A/S, specialister i 
stort set alt, der handler om salg 
af maskiner/udstyr til entrepre-
nøren og gravearbejde, miljø og 
nedbrydning.

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

Poul Erik Jakobsen, 61, gift med Lotte og bo-
sat i Høng, er manden bag den moderne 
udgave af Viggo Bendz A/S, specialister i stort 
set alt, der handler om salg af maskiner/ud-
styr til entreprenøren og gravearbejde, miljø 
og nedbrydning. Fra den mindst skrue til en 
tier op til de mest avancerede datastyrede 
maskiner til millioner. Viggo Bendz A/S le-
verer komplette affaldssorteringssystemer 
til blandt andet jern og metaller samt pla-
stiksortering, og virksomheden med mange 
samarbejdspartnere har især knyttet tætte 
forretningsmæssige forbindelser til den tyske 
producent, Steinert, en af de største spillere 
på det marked.

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

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

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

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

Viggo Bendz A/S har i dag ni medarbejdere, 
og Poul Erik Jacobsen afviser ikke, at flere 
kan komme til. Viggo Bendz A/S flyttede i 
foråret 2009 til nyt firmadomicil i Industri-
parken i Høng, tæt ved Poul Erik Jakobsens 
hjem. Senest i 2011 oprettede Viggo Bendz 
A/S i Sakskøbing på Lolland et serviceværk-
sted, der skal betjene virksomhedens stadigt 
voksende kundekreds.
.
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 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 Pri-
vate Botilbud, blev skabt som et dagtilbud 
til voksne udviklingshæmmede og lettere 
psykisk syge unge men nesker. Fonden er 
en selvejet non-profit fond med stort social 
ansvar for samfundet, hvis eneste formål er 
at skabe trivsel og udvikling for unge han-
dicappede.

I januar for otte år siden kunne de unge 
for første gang slå døre ne op til det nye 
cafémiljø i Hovedgaden 18. 

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

Her er glæde og smil
Ann-Dorte Jentoft, der etablerede Det 
Private Botilbud, er ikke mere. Hun døde 
pludseligt, men hendes idé og hjertebarn 
fortsætter. I fire år  under ledelse af Allan 
Jensen, som i dette forår blev afløst af Keld 
Taaning. De seneste år har været hektiske, 
men Café Liv lever i den grad.

-  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, sagde Allan Jensen, før han overdrog 
dirigentstokken til Keld Taaning..
 
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 omgangs-
tone. Alle skal føle sig velkomne her ... Det 
er ligesom at træde ind i ”mormors stue”. 
Her er alle borde dækket med skønne 
duge, kaffestel og bestik, hvoraf det meste 
kommer 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 eksem pel 
pen sionister, motionister, efterskole-elever, 
unge fra gymnasiet og andre, der nyder den 
helt særlige atmosfære og stemning der er 
her. Kalundborg Kommune og Café Liv visi-
terer i fællesskab borgere som passer til 
målgruppen til tilbuddet.

Populær cafe  der emmer af 

livsglæde og højt humør   Kronprisen blev i 2013  invite-
ret til renoveringsfest i Løve 
Mølle, men meldte afbud. Og det 
var en kendt møller ikke helt 
utilfreds med!

I 2013 fik vi udskiftet 7 store bjælker i møl-
lehatten. Vi fik også en ny vinge på møllen 
og begge vinger fik nyt hækværk. Det var 
store renoveringer, som kostede tilsammen 
ca. 1,2 mill. kr. Efter renoveringen havde vi 
planer om at holde en genindvielsesfest for 
Løve Mølle. Vi inviterede kronprins Frederik 
til at deltage.

Sådan fortæller en af de kendte møllere, 
Henning Vingborg, historien. Han fortsætter:
- Jeg havde lovet, at jeg ville tage en tur rundt 
med møllevingerne, hvis han kom. Men han 
kom desværre  ikke. For mit vedkommende 
vil jeg nok sige heldigvis ikke, så jeg slap for 
turen.

Løve Mølle har tidligere haft kongeligt besøg. 
Den senere Christian den 10. var som ung of-
ficerskammerat med sønnerne på Løvegård. 
De besøgte flere gange Løve Mølle. Prins 
Christian ridsede sine initialer i et vindue på 
kværnloftet. Vinduet er desværre gået itu. 
Men over vinduet mod vest står der: ”Freda-
gen den 28. december 1893 havde vi besøg 
af prins Christian og hr. Appeldorns sønner”.
Der er mange, som i tidens løb har taget 

turen rundt med møllevingerne. Når en møl-
lersvend i gamle dage var udlært, var den 
sidste svendeprøve en tur rundt med vin-
gerne. Jeg tror ikke arbejdstilsynet i dag ville 
godkende en sådan prøve.

Med hensyn til at invitere kronprins Frederik 
havde vi dummet os. Vi fandt nemlig senere 
ud af, at det var prins Henrik, som var pro-
tektor for de danske møller. Det fik vi dog 
rådet bod på, da prins Henrik blev bisat. Her 
stillede vi og mange andre danske møller til 
ære for prins Henrik vingerne i kors, som er 
tegn på sorg.

Møllevingerne blev i gamle dage brugt også 
til at signalere andre ting. De hvide møllevin-
ger mod møllens sorte krop kan ses på lang 
afstand, så mølleren kunne med vingerne sig-
nalere til egnens bønder. Han kunne signalere 
sorg, glæde, mangler korn, kort arbejdspause 
og under reparation eller bildning. Egnens 
bønder kunne på lang afstand se møllen, og 
kunne tilpasse turen til møllen efter signa-
lerne. Der var jo ikke telefon dengang.
Godt brød bagt af mel fra Løve Mølle og 
honning lavet af flittige bier passer fint sam-
men. Men murbier og en gammel møllebyg-
ning passer meget dårligt sammen. Vi har 
konstateret, at det er gået murbier i murvær-
ket på møllens underbygning. Vi skal derfor 
have kradset de gamle fuger ud og have nye 
fuger i hele underbygningen.

Møllehatten drejer ved hjælp af vindrosen 
så vingerne altid er op imod vinden. Det 
er meget praktisk, men det betyder også, 
at det altid er samme side af møllehatten, 
som er i vindsiden. Spånene på møllehatten 
ligger over vingerne forholdsvis vandrette. 
Det betyder, at vinden kan presse vandet 
ind mellem spånene, så det kniber med at 
holde møllehatten tør. I 1978 blev møllens 
hat beklædt med tagspån. Indtil 1978 havde 
den været beklædt med tagpap. Spånene er 
begyndt at smuldre. Så det er tid at få ny 
beklædning på møllehatten. Vi har søgt Slots- 
og  Kulturstyrelsen om tilladelse og penge til 
igen at beklæde hatten med tagpap. Hvis de 
giver tilladelse til det, skal vi igen i gang med 
at søge fonde om penge til både fugningen af 
underbygningen og udskiftning af beklædning 
på møllens hat. Arbejdet skal tidligst sættes 
i gang til efteråret.

Løve mølle er åbent for gæster tirsdag og 
torsdag kl. 13 – 16 i perioden fra 15. juni til 
31. august samt i efterårsferien. Årets jule-
marked i Løve Mølle er den 30. november 
og 1. december. Som noget nyt vil der i år 
også være åbent alle lørdage i juli kl. 13 – 16. 
Møllevingerne vil køre, hvis der er vind nok, 
og møllen vil arbejde efter behov. Møllerne 
vil vise rundt i møllen og fortælle om møllens 
historie. De fleste historier vil være sande, så 
vidt vi husker.

Da Henning slap for 

tur i møllevingerne  
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  Høng Efterskoles historie kan 
dateres tilbage til 1866, hvor 
Høng Folkehøjskole blev opført. 
Siden har bygningerne dannet 
rammerne for en udvidet 
højskole, en husmandsskole og i 
1954 også en efterskole-del. 

Efterskolen eksisterer fortsat, og har fundet 
balancen mellem det at være et moderne 
uddannelses- og dannelses-sted og fortsat at 
værne om historien og traditionerne.
Med et veluddannet og engageret personale 
samt moderne undervisnings-faciliteter og 
-materialer sikrer skolen sig, at fagligheden 
og læringslysten er i centrum.
Gennem fortællinger, traditioner, bevarelse 
og renovering af gamle bygninger og loka-
ler samt indretningen med en del af skolens 
gamle inventar, mærker man fortsat skolens 
historie som mødested for unge mennesker 
med det fælles formål at udvikle sig fagligt og 
personligt. Det er blandt andet muligt at op-
leve den gamle foredragssal i sin oprindelige 
stand, og det er her alle skoledage tager sin 
begyndelse for skolens elever.
 
Interessefællesskaber 
Ud over det forpligtende fællesskab, man 
som efterskoleelev oplever gennem et efter-

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

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

Besøgsrekord i 2018 på 

Mullerup Havn  
 2018 var på rigtig mange 

måder, et særligt år for Mullerup 
Havn. Udover at isCafeen åbnede 
med lækre nye forhold og et 
imponerende udvalg af is, så var 
der besøgsrekord så langt bagud 
som mange af gæsterne kunne 
huske. 

Parkeringspladsen var fyldt de fleste dage fra 
april til august og havnens slæbested søsatte 
flere både end man nogensinde tidligere har 
oplevet. 
 
Sydstranden for havnen blev gjort mere syn-
lig og blev ligeledes et tilløbsstykke over al 
forventning. I 2018 modtog isCafeen ligeledes 
en initiativpris for udviklingen af områdets til-
bud for såvel turister som lokalbefolkningen.
Der er til sæson 2019 klargjort endnu bedre 
forhold for gæsterne. isCafeen har udvidet 
terrasseområdet med op mod 100 ekstra 
siddepladser – alle med strand- og havne-
udsigt. Adgangsforholdene til selve cafeen er 
ligeledes forbedret med en rampe til gang-
besværede.

Aktiviteter for hele familien
Minigolfbanen med 18 baner er klar, og der 
kan købes både enkelt-spil som årskort. Vi 
tilbyder i år gratis udlån af stigegolf og kon-
gespil mod et depositum, som kan spilles på 
stranden eller et af de grønne områder. Til 
de mindre strandgæster er der legeredska-
ber til rådighed og petanquebanen vil være 
klar i løbet af sæsonen. Havnens legeplads 
er ligeledes populær blandt de mange børn 
som kommer forbi. 

Hertil er Mullerup Havn et super godt ud-
gangspunkt for kano og kajak ture. Der er 
gode forhold til at sætte kajakken i vandet 
og p-forhold tæt på havnen.
 
Nyheder til sæson 2019
Lige så meget som vi glædede os til at åbne 
op med områdets vildeste is-sortiment i 
2018, lige så meget glæder vi os til at vise 
dette års nyheder frem. Det er super vig-
tigt at vi følger med på nyheder og udvikler 
sortimentet, så vores gæster altid har noget 
at glæde sig til.

I det børnevenlige hjørne bliver årets nyhe-
der en stribe KINDER-is samt en MINIONS 
scoop variant til vaflerne. Til de mere modne 
smagsløg har vi valgt en coconut-passions-
frugt variant som er super sommerfrisk 
i smagen. Til Ben & Jerry’s fans er der nye 
varianter i fryseren-  og til dig med interesse 
for veganske produkter, er der også et par 
nyheder her i 2019. 

Det helt store hit i 2019, håber vi bliver vores 
nye milkshakes og softice med super spæn-
dende smage. Der vil altid være den klassiske 
vanilje softice i det ene kammer og smagen 
i det andet kammer vil løbende skifte mel-
lem forskellige smage som vi selv har fået 
udviklet og derved er de eneste i landet som 
kan tilbyde.
 
På den varme side af menukortet kommer 
vores biksemad til at være fast på kortet og 
blandt nyheder bliver der en fiskeburger med 
lækre torskestykker.
 
Find isCafeen Mullerup Havn på facebook, 
hvor nyheder om aktiviteter og særlige tilbud 
samt åbningstider løbende opdateres.  
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Høng Efterskole 
- hvor uddannelse, dannelse, trivsel 

og nærvær er kerneværdier



Algade 23 • Gørlev • Tlf. 58 85 51 11

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

Besøg en gammeldags  
legetøjsforretning …

  I sommeren 2019 kan du igen 
rejse med Vestsjællands Veteran-
tog gennem det smukke Vestsjæl-
land nær Storebæltskysten. En tur 
med veterantoget fører dig og din 
familie tilbage til en svunden tid, 
hvor jernbanen var et vigtig bin-
deled mellem land og by.        

Veterantoget kører hovedsagelig på stræk-
ningerne Gørlev – Høng - Slagelse og Høng-
Stenlille.
 
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 på 
Odsherredsbanen.
 
Med et tog trukket af et damplokomotiv, der 
er mere end 100 år eller et motortog fra 
1920’erne sørger Vestsjællands Veterantog 
for en enestående rejse, hvor børn, forældre 
og bedsteforældre kan opleve gammel me-
kanik og teknik i funktion.
 
 ”At rejse er at leve” – og opleve!
 ”Rejsekort” er ikke gyldigt til veterantoget. I 

stedet må man købe datidens rejsehjemmel 
i form af en edmonsonsk papbillet, der bliver 
klippet med en rigtig billetang, når togbetjen-
ten kommer gennem toget og kontrollerer, 
at man HAR billet.
 
Din rejse tilbage i tiden starter, når du står 
på perronen, og toget kommer dampende 
ind på stationen. Du ”stiger op” i en af de 
gamle to-akslede træbeklædte vogne med 
åbne endeperroner. Sammen med dine 
rejseledsagere finder du plads enten på 
et træsæde eller en læderbetrukken sofa 
i én af de små kupéer. 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 damplokomoti-
vet arbejde prustende og rygende eller den 
snurrende lyd fra motorvognens mere end 
80 år gamle benzinmotor. Du er nu på rejse 
gennem det skønne Vestsjællands vekslende 
natur med marker og skove. 
 
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
Hvis veterantoget køres som damptog, vil 
det i 2019 være damplokomotivet OHJ 38 
fra 1917.
OHJ 38 blev landskendt for 40 år siden, da 
lokomotivet blev brugt til snerydning på 
Høng-Tølløse Jernbane. Lokomotivet har 
tidligere tilhørt Sydfynske Jernbaner, DSB og 
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane. I 1968 
kom det til Odsherreds Jernbane, og Dansk 

Jernbane-Klub købte OHJ 38 i 1981, og det 
var i drift til 1989. Efter 14 års istandsættelse 
blev det atter køreklart i 2018.
 
Vestsjællands Veterantogs andet damploko-
motiv, DSB K 564, kører ikke i sommer, da der 
skal udføres en række reparationsarbejder 
på lokomotivet, men K 564 forventes atter 
i drift i 2020.
 
Vognene i veterantoget er to-akslede træ-
beklædte DSB-personvogne fra 1920’erne. 
Deres til tider lidt urolige gang i sporet gav 
dem kælenavnet ”rystevogne”. Der er også 
en pakvogn til barnevogne og cykler, som kan 
medtages gratis. I cafévognen er der mulighed 
for at købe kaffe og the m.m.
 
Når der ikke er fyret op under kedlen på 
et af damplokomotiverne, kører det gamle  
veteranmotortog 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 mel-
lem 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 motor-
toget 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  
arbejdet med at levendegøre en del af den 

danske kulturarv, nemlig togrejsen gennem 
mere end 100 år. Alt arbejde med veteran-
toget sker på frivillig og ulønnet basis af jern-
baneklubbens medlemmer.
 
Værkstederne i Høng er altid et besøg værd. 
Der arbejdes normalt tirsdag aften og lør-
dage. Man er velkommen til at komme på 
besøg - også på køredagene. Måske får du 
også lyst til at være med!
 
Velkommen til en tur med det gamle tog. – Vi 
ønsker rigtig god rejse!
 
På hjemmesiden www.dit-veterantog.dk  
kan du finde køreplanerne for Vestsjællands  
Veterantog.
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Rejs med  

Dit Veterantog i Vestsjælland    



85,-
85,-

85,-

85,-
I ADMIRALEN

ONSDAGS-
TILBUD

17.30 - 21.00

BORDBESTILLING 
NØDVENDIG

58 86 45 00

  Den centralt placerede byg-
ning midt i Gørlev har ikke helt 
samme størrelse som nyere Rema 
1000-butikke: Men vi finder altid 
plads til de aktuelle varer, siger 
købmanden.

Thomas Klembo kom til Rema 1000 i Gørlev 
i 2017 med henved  20 års erfaring i dansk 
detailhandel i bagagen. Thomas mente, at 
det var på tide at prøve kræfter som selv-
stændig.  Butikken har i dag 20-25 ansatte 
-  alt efter sæson.

- Vi lægger stor vægt på at være den lokale 
købmand, og vi gør meget ud af at snakke 
med kunderne, så de altid føler sig velkomne. 
Vi har også gjort meget for at have fyldte 
hylder og tilbudsvarer hele ugen, siger han.
I foråret  er det den forekommende blom-
stersæson, der optager Thomas og med-
arbejderne. – Det er vigtigt i den fase af 
året at være forberedt på at møde kunderne 
med friske og aktuelle udplantningsblomster 
hver dag.

I sommersæsonen vil vi igen koncentrere 
os om udendørsaktiviteter, hvor vi blandt 

mange andre gøremål har et stort udvalg af 
grillkød og pølser samt færdigskårede salater. 
Der er prøvesmagning på et udvalg af pøl-
serne den 8. juni  (der er pinselørdag!) hvor 
vi traditionen tro serverer gratis pølser, siger 
købmanden. 

Butikken er af ældre dato.  
Den åbnede i 2002:
-  Det betyder så også, at salgsarealet ikke 
er så stort som i de helt nye butikker, der 
skyder op rundt i landet. Men det lykkes os 
altid at finde plads til de aktuelle varer.

  I flere år har Mette Thrane 
haft Gørlev Legetøj og posthus i 
Gørlev. Nu er hun også butiks-
indehaver i Kalundborg.

Mette Thrane fra Gørlev Legetøj og Postbu-
tik har åbnet butik med legetøj på Kordilgade 
i Kalundborg. Mette har drevet Gørlev Lege-
tøj på Algade 23 siden 2005, og nu huserer 
hun også i kommunens hovedby. Thranes 
Legetøj bliver navnet på den nye legetøjs-
butik.
- Jeg har fået en fantastisk fin start i Kalund-
borg, sier Mette, der har  ansat en medar-
bejder fra Fætter BR i Kalundborg. En med-
arbejder fra Gørlev-butikken er også med  
i Kalundborg, hvor en række ungarbejdere 
ligeledes skal give en hånd med.
Nyheden om den nye legetøjsbutik i Kalund-
borg kom samme dag i februar, som det kom 
frem, at Salling Group overtager Fætter BR-
navnet, men ikke de fysiske butikker.
Mette Thrane driver også postbutik i lege-
tøjsbutikken i Gørlev, og hun viste i 2017, at 

hun er villig til at gå langt for at hjælpe sine 
trofaste kunder. Hun optog et lån i form af 
en kassekredit på 100.000 kr. for at sikre, at 
de trofaste kunder fortsat kunne betale giro-
kort i hendes postbutik. Hun var nødt til at
skifte pengeinstitut for at få kassekreditten.
I februar sidste år blev Mette Thrane kåret 

som årets erhvervsmand m/k i Gørlev på 
generalforsamlingen i Handels- og Erhvervs-
foreningen for Gørlev og Omegn.
Det var anden gang, Mette Thrane blev 
hædret. Første gang var i 2015, hvor hun 
modtog Venstres Initiativpris.

Thomas i spidsen for Rema 1000: 
- Vi vil være den lokale købmand

Mette Thrane (tv) åbnede 1. marts ny butik i Kalundborg. Her er hun sammen med 
Lotte Høgsted, daglig leder af Thranes Legetøj i Kalundborg.

Dejlig hjemmelavet mad
kaffe, the, kakao    lagkage & skærekager

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

e om os på www.cafe-liv.dk

DAGENS RET 

GOURMET AFTEN

MAD UD AF HUSET

Alm. portion 70 kr. Lille portion 60 kr.
Håndværker 85 kr.

Bestilling fr

- leverer også gerne til din fest

edagen før er nødvendig

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

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

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

Åbningstider:
Tirsdag, onsdag & torsdag: kl. 10.00 - 20.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051Hovedgaden 18 - 4270 Høng  - tlf. 2310 5051
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  ... er lige uden for døren  
– langs Sjællands vestkyst med 
rige muligheder for fangster til 
middagsbordet eller grillen.  
Her ser du hvor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kystfiskernes  
paradis...

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

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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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

Åbent hus hver måned
Aftal tid på 58852005

ledige pladser
fra 20/21

Smadr dit 
perspektiv!
Kravl om bag 
facaden og 
reload din 
verden
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 Birkegårdens Haver er hele familiens udflugtsmål 
Birkegården har 5 skønne haver, dyreområde med søde bondegårdsdyr, som I kan kæle med, og 6 forskel-
lige legepladser til krudtugler og englebasser. Herudover minigolfbane, flere picnicområder med grill, samt 
vores flotte café og meget store gavebutik. Birkegården er for haveelskere og for familier, som ønsker en 
hyggelig, afslappende og dejlig dag sammen i smukke omgivelser. I Sommerferien har vi 11 supersjove og 
helt særlige Børnedage. Husk I skal sætte en hel dag af! 

Sommersæson: 01/05-15/09 kl. 10-18. Halloween: 12/10-20/10 kl. 11-17. 
Eventyrlig Jul: Fredag, lørdag og søndag fra 29/11 til 22/12 kl. 14-19.

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

6 legepladser bl.a. en 
dækforhindringsbane 

11 børnedage i juli5 skønne haverDyreområde

Birkegårdens Haver : Tågerupvej 4, Tågerup : DK-4291 Ruds Vedby  
Tel. +45 58 26 00 42 : bh@birkegaarden.dk : www.birkegaarden.dk
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  Historie gennem fire årtier
Det første hesteskue i Gørlev for Belgiske 
og Jyske heste, blev holdt på stationspladsen 
den 11. juli1977, fortæller Gørlevudvalget.  
Dengang lå her også Gørlev Hotel, der blev 
revet ned og gav plads for XL-byg.
Det var Belgisk hesteavl øst, der sammen 
med Frede Nielsen, Drøsselbjerg fik idéen 
og satte det hele i gang.
 
Fra 1978 flyttede hesteskuet til Søparken, 
hvor der var mere plads. Der kom tivoli og 
restaurationstelt til og i årene efter voksede 
hesteskuerme. Flere forskellige hesteracer 
kom til, ligesom kræmmere og udstillere blev 
en del af festlighederne. I de senere år, har 

besøgstallet været på omkring 10.000.
 
Siden 1988 har der været holdt 2 arran-
gementer om året. I uge 27 Hesteskue og 
Kræmmermarked og i uge 37 Føl- og Plage-
skue samt kræmmermarked.
 
Det er Gørlevudvalget der står bag arran-
gementerne og nu er klar til sæson nr. 43.
Op til 100 kræmmerboder og udstillere vil 
være på plads i Søparken.
De vil være forskellige hesteshows m.v. og  
mange forskellige hesteavlsforeninger vil få 
fremvist og kåret deres heste i Gørlev.

43 år med vrinsk i  

Gørlev
- hesteskue og kræmmermarked

Hesteskue og kræmmermarked
5., 6. og 7. juli 2019
Føl- og Plageskue med kræmmermarked
13., 14. og 15. september 2019

Mail: goerlevmarked@gmail.com

skal vi ses til: Hestekåringer
Opvisning/hesteshow

Kim Larsens Tivoli  er på pladsen  alle dagene
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  Det populære marked i den 
første weekend i oktober fejrer 
10 års jubilæum i år. Sidste år 
skabte 3400 en fest sammen 
med de mange aktører.

I år holder Tissø Vikingemarked ti års ju-
bilæum. Bestyrelsen arbejder i skrivende 
stund med ideer og planer om noget ekstra 
på årets vikingemarked for at fejre jubilæet.
Det første marked blev afholdt i 2010 på kun 
en dag. Men gæsterne strømmede til. Der 
var 1800 gæster. Det var langt flere end for-
ventet, og vi blev nærmest løbet over ende. 
Stort set alt foregik i jordhøjde selv madlav-
ningen. Der var nogle få tilrejsende vikinger 
med deres boder.
Siden har markedet udviklet sig til et marked 
over to dage med mange tilrejsende vikin-
ger. Madlavning er rykket væk fra jorden og 
foregår nu overdækket af telte. Så nu er de 
hygiejniske forhold i orden. Maden er stadig 
lavet over åben ild og på grill, men ikke helt 
så primitivt som det første år.
Der er gennem årene sket en udvikling af 
markedet. Arealet er blevet større. Indkørse-
len til parkeringsarealet er blevet forbedret. 
Billetsalget er flyttet og toiletforholdene er 
blevet forbedret. Vi har hvert år bestilt godt 
vejr, og de fleste år er det leveret til tiden. Vi 
har nok været lidt heldige.
I 2018 var der ca. 180 tilrejsende vikinger 
med i alt 80 telte. Markedet har bredt sig, 
så der nu også er vikingetelte på engarealet 
i nærheden af fundamenterne af den gamle 
kongsgård. Vi havde ca. 3400 gæster over de 

to dage i weekenden, som markedet varede. 
Underholdningen har ændret sig over årene. 
Men der er stadig optræden af vikingegrup-
per med blandt andet sværdkampe. Gerlev 
legepark stiller op med deres gamle spil, 
hvilket altid er en succes blandt børnene. I 
2018 var det musikgruppen Virelai, som un-
derholdt på pladsen.
Som noget nyt var der i 2018 aftenåbent. 
Her var der musik ved musikgruppen Virelai 
og ildshow ved gruppen Dragonflies. Pladsen 
var belyst med fakler. Sammen med ildshow-
et var det et flot syn. Der var også mulighed 
for at købe mad og vikingeøl.
Tissø Vikingemarked er specielt på den 
måde, at det bliver afholdt ved Tissø i nærhe-
den af det sted, hvor der gennem en periode 
på 500 år har ligget en kongsgård. Faktisk 
har man fundet spor efter 4 kongsgårde, 
som gennem en periode på 500 år fra år 
550 – 1050 har afløst hinanden. Man troede 
tidligere, at det var et sted, hvor ”småkongen” 
kom og opholdt sig i en periode. Der blev 
så holdt markeder, fester og rettergang m.m. 
Men den nye opfattelse er, at ”småkongen” 
har boet der mere eller mindre fast i lange 
perioder. Det har været et betydningsfuldt 
sted. Vikingehallen, som har ligget ved kanten 
af Tissø, er den anden største, som er fundet 
i Danmark. Den måler 12 x 48 meter. Tissø-
ringen, som er fundet på en mark i nærheden 
vejer 1830 gram, og er af rent guld. Det er 
verdens største guldfund fra vikingetiden. 
Der er i alt funder over 13000 metalgen-
stande i området og ikke mindre end 80000 
knoglefund. Men man har ikke fundet nogen 

begravelsesplads. Man leder stadig i et stort 
område ved Tissø efter begravelsespladsen.
I den hvide bygning vil man under vikinge-
markedet kunne se en rekonstruktion af Tis-
søringen, som vikingemarkedet fik fremstillet 
i 2013. Den er lavet uden de skader, som er 
på den originale ring. Rekonstruktionen er 
lavet af guldsmedene Dorthe og Ebbe Hjort 
fra Gettrup i Thy. Den er fremstillet af sølv, 
som er forgyldt, og er faktisk flottere end den 
originale ring. Den originale ring er udstillet 
på nationalmuseet. I den hvide bygning kan 
man også se udstillingen Kongsgård og Kult-
sted – Vikingerne ved Tissø.
Tissø Vikingemarked afholdes hvert år den 
første weekend i oktober. Begge dage fra kl. 
10 – 16. Der bliver næsten helt sikkert også 
et arrangement lørdag aften med optræden 
og musik og sikkert også noget med spisning. 
Se mere om vikingemarkedet og kongsgård 
og kultsted på www.vikingemarked.dk.

Vikingerne strømmer til 

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

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

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

I den overdækkede gårdhave er der  

Stegt flæsk alle tirsdage til 128 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
  En af de ting, der kendeteg-

ner Høng Gymnasium er, at livet 
på skolen er præget af fælles-
skab og åbenhed. Da vi både er 
stx, hf og eux samtidig med, at 
der er dags- og kostelever, så er 
det vigtigt, at man giver plads til 
forskellighed – vi ser mangfol-
dighed som en styrke, og det 
skal gerne præge hverdagen på 
skolen, siger rektor.

Høng Gymnasium og HF er i elevantal et 
mindre gymnasium, hvilket gør det muligt 
at give plads til den enkelte i trygge ram-
mer. Vi forpligter os som gymnasium til at 
lytte til og samtidig udfordre alle elever ud 
fra det synspunkt, at dannelse i høj grad 
handler om sammenspillet mellem faglig-
hed, kreativitet og ejerskab, siger rektor, 
Mads Lyngby Skrubbeltrang.  Vi arbejder 
på at skabe en hverdag, hvor undervisnin-
gen på bedst mulig vis skal forberede ele-
ven på videregående uddannelse. Samtidig 
skal man som gymnasieelev udfordres og 
trænes i at tænke kreativt og føle ejerskab 
overfor ens projekter. Vi vil gerne træne 
elevens evne til at nytænke og formidle den 
nytænkning til andre – enten på skolen eller 
til folk udenfor skolen. Vi tror på, at elever 
motiveres ved at føle, at de har indflydelse 

på undervisningen og det, der kommer ud 
af den.

I dette og sidste skoleår har vores elever gen-
nemført op til flere forløb, hvor kreativitet, 
formidling og det at skabe værdi for andre 
har været i højsædet. Et af vores filosofihold 
har besøgt det lokale ældrecenter, hvor der 
blev diskuteret moral og etik med bebo-
erne. Som et led i historieundervisningen 
har vores elever undervist på et museum i 
Slagelse i en historisk periode for eleverne 
fra et andet gymnasium. Psykologi-elever 
samarbejder med den lokale efterskole og 
får prøvet deres formidlingskompetencer af i 
samspil med folkeskoleelever. Og som noget 
helt nyt har et hold talentelever været på en 
tur til Malawi i samarbejde med en nødhjæl-
peorganisation, hvor opgaven for eleverne 
bestod i at formidle rejsens oplevelser og 
arbejdet med nødhjælp til elever på skoler 
hjemme i Danmark.

Vi bestræber os på at skabe et miljø, hvor 
elevdemokrati og mangfoldighed skal gå 
hånd i hånd. Derfor er elevernes stemme 
vigtig – både når det kommer til den dag-
lige undervisning, men også når det handler 
om, hvordan vi udnytter de fysiske rammer. 
Elevernes stemmer bliver hørt til debatter 
på vores morgensamlinger, hvor der invi-

teres både politikere, foredragsholdere og 
andre interessante personer, der giver stof 
til eftertanke. Elevernes stemme bliver også 
hørt i elevavisen Gøm Gazetten - skrevet, 
redigeret og publiceret af eleverne selv.  

Samtidig er der elever med i diverse udvalg 
– bl.a. har gymnasiets elever været med til 
at designe vores udelokale og skolens nye 
kommende logo.

Høng gymnasium vil i den kommende tid 
arbejde på at udnytte vores udemiljø – ele-
verne kan nu modtage undervisning i rek-
torhaven og på sigt få muligheden for at få 
grønne fingre ved at plante og dyrke grønt-
sager på vores udearealer.

Da vi er et kostgymnasium, ca. en tredjedel 
af skolens elever bor på kosten, er der liv på 
skolen både i dagstimerne og om aftenen. 
Da vi vægter det kreative liv højt, er der altid 
mulighed for at komme i øvelokalet eller at 
få malet i vores billedkunstlokale. 

Høng Gymnasium er derfor en skole der 
dyrker traditioner som at give plads til den 
enkelte og samtidig kigger ind i fremtiden 
med fokus på kreativitet, formidling og ele-
vejerskab.

Høng Gymnasium og Hf  
kreativitet og formidling i trygge rammer
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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



  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 de ædle produkter skabt 
af vinbonden og hele teamet bag vingården. 
Al vin og spiritus fra Dyrehøj Vingaard mar-
kedsføres under navnet RÖS. RÖS henviser 
kort og præcist til vinmarkernes og vineriets 
unikke geografiske beliggenhed på Røsnæs, 
og logoet signalerer i sin form, at det der 
tilstræbes, er den højeste håndværksmæssige 
kvalitet der kan opnås.

Dyrehøj Vingaard ejes af Tom Christensen. 
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”.

Smag på Røsnæs i caféen
Mærk vingårdsstemningen på Café Dyrehøj 
hvor der serveres gode frokostretter, kaffe, 
kage og om sommeren også a la carte retter 
om aftenen. På vinkortet er gårdens mange 
vine hvor vinmenuen giver en mulighed for at 
smage flere vine.
I løbet af året afholdes mange arrangemen-
ter på vingården hvor caféen er omdrejnings-
punktet for en god oplevelse. Kombiner evt. 
en frokost med en rundvisning.

I den hyggelige gårdbutik kan du få en snak 
om hvordan man dyrker druer eller hvordan 
man laver gin. Butikken byder på hele udvalget 
af vin og spiritus fra egen produktion og her 
kan du også høre mere om rundvisninger og 
arrangementer.

Druerne
Druesorterne på markerne er fordelt på 6 
hvidvinssorter og13 forskellige 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.

Besøg Danmarks 
største vingård

DYR EHØJ V I NGA A R D

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

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

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

DYR EHØJ V I NGA A R D

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

Similique sunt 
hin culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est 
laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, 
cum soluta nobis est eligendi. Et harum quidem rerum 
facilis est et expedita distinctio. Hatum de leniti atque 
corru pti quos dolores et quas
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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 27 til og med uge 32: 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.00.

Café Dyrehøj – åbningstider 
Weekender fra uge 15, kl. 10 – 17. 
Hver dag fra uge 23 – 35,  kl. 10 – 17. 
Aftenåbent uge 26 – 31, kl. 17- 21.

Åbningstider i butikken: 
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

Få TV hjemme og 
i sommerhuset
Med et Canal Digital-abonnement har 
du altid underholdning ved hånden 
– både hjemme og i sommerhuset. 
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  Musholm A/S er en akva- 
kulturvirksomhed med admini-
stration og fabrik på Reersø 
havn. Musholm arbejder med 
hele den biologiske værdikæde i 
ørred-opdræt, dvs. avlsstation og 
dambrug til yngel og ørred-smolt 
i Jylland, havbrug i Storebælt, 
fabrik på Reersø og frysehus i 
Korsør. Musholm blev grundlagt  
i 1979, som et af de første 
havbrug i Danmark.

Fra klækning af æg og frem til høst af ørred 
på havbrugene går der ca.3 år. Fiskene fodres 
med et særligt miljøvenligt foder. Havopdræt-
tet ørred og ørredrogn har en høj kvalitet 
og friskhed, og ca. 85 procent af eksporteres 
til markeder i Sydøstasien, Vesteuropa, Øst-
europa, herunder Ukraine og Hvide Rusland. 
Musholm beskæftiger ca. 50 årsværk.

 En meget stor del af havbrugsproduktionen 
i Storebælt er ASC-certificeret i henhold 
til VerdensNaturfondens retningslinjer for 
ansvarlig akvakultur, og havbruget ved Kar-
rebæksminde er økologisk.

Musholm har planer om at udvikle flere 
havbrug på åbent hav omkring Sjælland og 
i Kattegat. Musholm arbejder med fokus på 
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling 
og for at havbrug og akvakultur kan foregå 
med respekt for og hensyn til natur og mil-
jøinteresser, fiskeri, turisme og andre lokale 
erhvervsinteresser.

Historien om 

Musholm A/S  
– et af Danmarks største havbrug

Fiskemester Anders Lejbach er en af virksom-
hedens centrale personligheder på Reersø.

Skibe på arbejde omkring burene. 
Foto er lavet med drone.

Havbruget Musholm Øst med  
den idylliske ø i baggrunden.

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

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

Entreprenør- og kloakarbejde

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

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

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

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

 
Hurtig og effektiv  

knusning af grunde,  
ufremkommeligt krat  

og skråninger


