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Først samle appetit
på vores 18 hullers
minigolfbane

SPOT ON
og omegn

- og så

MENUKORT

HAVNEGRILLEN HAVNSØ
PØLSER

MENU

BURGER

Ristet Pølse .......................................... 20,00

for merpris ..................................... kr. 35,00

Bigburger 150 gr. .............................. 50,00

Frankfurter .......................................... 25,00

Alle menuer er inklusiv. 1 stk. 0,40L sodavand

Dobbelt bigburger 2x150 gr. ............... 75,00

Pølse i baconsvøb ................................ 25,00

og 1 stk. almindelig pommes frites & dip

Bigburger med bacon ......................... 55,00

Rød Pølse ........................................... 20,00

Alle burgere og sandwiches kan fås som menu

Børneburger 100 gr. .......................... 40,00

Frankfurter i baconsvøb ........................ 30,00

Cheeseburger.................................... 55,00

Almindelig eller ristet Hotdog ................. 27,00

Husets burger 225 gr. ........................ 70,00

Fransk Hotdog med ristet pølse .............. 27,00
Fransk Hotdog med frankfurter ............... 32,00
Pølsebrød ........................................... 5,00

TIL DE MINDSTE

I Buffalo bolle inkl. ost & bacon

Børneburger m/pommes & dip ............... 50,00

DIVERSE RETTER
Pølsemix m/dip.................................. 50,00
½ kylling m/agurksalat..................... 55,00

m/pommesfrites, surt, salat & dip ... 80,00

Pommes frites
almindelig m/dip ............................ 25,00
stor m/dip ...................................... 35,00

VEGETAR BURGER

6 nuggets m/pommes & dip .................. 40,00

Hist hvor bølgen
slår en bugt...

Parisertoast, hjemmelavet .................... 25,00

2 slags ............................................. 50,00

NYHED

1 stk rødspættefilet m/pommes & dip ...... 50,00

I forlængelse af Odsherred mod syd ligger Havnsø
og skvulper blidt i vandkanten.

9 stk. nuggets m/dip .......................... 35,00
2 stk. rødspættefilet

m/pommes, salat & dip .................. 85,00

1 stk. Rødspættefilet

SANDWICHES

Bøfsandwich, stor 150 gr. bøf ................ 50,00
Flæskestegssandwich
Lille 35,00 / Almindelig 45,00 / Stor 55,00

Med flØDeskUm

sukKervAffeL
HAV EN DEJLIG
DAG!

Buffalosandwich m/kylling & bacon ....... 50,00

Q6¢HWT¡XXI¿PIX ......................... 95,00

Q6¢HWT¡XXI¿PIX ......................... 75,00

Hakkebøf m/bløde løg, pommes, salat,
surt & bearnaise ................................ 85,00
Ekstra ost, bacon & dip ................... 5,00

HAVNEGRILLENHAVNSØ – TLF: 59 26 70 30

40,-

5 kuGler
SofTIce
flødebOlle
Guf
flødesKuM
og SyltEtø
j

Kaffe &
kaGe

30,-

70,-

HjemMelAvet
drømmeKage

Velbekomme

47,-

Med Is

20,- 30,-

2019

– FACEBOO

K.COM/FRISK
OIS

KOIS

OOK.COM/FRIS

frIsko.DK – FACEB

A-buk Havnegrillen

A-buk Havnegrillen Havnsø 2019

Havnsø 2019

frIsko.DK

2 kuGler
SofTIcE
flødebOlle
Guf

Varm kakAo

Havnsø
A-buk Havnegrillen

Med Is

30,-

Stjerneskud

DIdSpeCDIaeL’s

Og sYlteTØj
BelGIsk
VELBEKOMME

Frikadellesandwich ............................... 40,00

Slut af med
vores store
populære is
eller anden
dessert

Nogen vil mene, at byen er indhyllet i tornerosesøvn den største del af året,
og mest lever i kraft af de mange sommergæster, og nogen vil driste sig til
at bruge begrebet udkantsDanmark.

m/pommes, salat & dip ................... 65,00

HavNsø
VafLeN

Bøfsandwich, 100 gr. bøf ..................... 40,00

960x465mm Havnsø - 2019

10 0% kød
okse

frIsko.DK – FACEBOOK.COM/FRISKOIS

HAVNEGRILLEN
Havnevej 22, Havnsø, 4591 Føllenslev
facebook: Havnsø Havnegrillen
www.havnegrillen-havnsoe.dk
Tlf. 59 26 70 30
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BEMÆRK: På hjemmesiden
(www.spotonhavnso.dk) finder du
en pdf-udgave af magasinet med
interaktive links via Indholdsfortegnelse og til annoncørers
hjemmesider.

Vi, som bor her og færdes her året rundt, i en skøn blanding af indfødte,
tilflyttere og feriegæster, har et anderledes nuanceret syn på naturskøn
beliggenhed, årstidernes vekslen og lokalsamfundets rummelighed og
muligheder - kun en times kørsel fra København. Vi er ikke bange for,
at føle os temmelig priviligerede. Og et begreb som Kystlandet yder større
retfærdighed til området.
Der er noget i gære, og netop i disse år samles mange gode kræfter omkring
udviklingen af Havnsø - vi kan skimte fremtiden lige om hjørnet.
Fra havnen sejler færger til naboøen Nekselø og til den noget større Sejerø
- øen, der har givet navn til bugten. Den inderste del af bugten med udsigt til
Nekselø, der stikker op ad vandet et par sømil fra Havnsø, hedder Nekselø
Bugt.
Er der stadig tvivl om geografien, så er der tale om her, hvor Nordsjælland
møder Vestsjælland. Hvor land møder vand. Og hvor mødet med naturen
bliver uforglemmeligt.
Med sin havn og strand er Havnsø-området en af Kalundborg K
 ommunes
uslebne juveler og et godt udgangspunkt for dig, som søger autensitet med
landlig fred og ro - og ikke mindst kystnær og særpræget natur.
Selve Havnsø rummer måske ikke alt, hvad storby-hjertet begærer, men
omegnen kompenserer rigeligt med sine mange tilbud, og i dette magasin
anviser vi aktiviteter, begivenheder, udflugtsmål og meget andet.
Det er dog ikke en komplet
fortegnelse over alle oplevelser og muligheder, som venter
her i området, men vi håber, at
SPOT ON HAVNSØ og omegn
kan inspirere...

3

som man kan forvente af en rigtig sandstrand, og små
farvede plasticspande og skovle er de helt rigtige redskaber i vandkanten.

Badedyr på Vesterlyng

På sjældne dage med brandmænd, er disse det eneste
urovækkende, men de røde og smukke gopler er dog
nemme at spotte og undgås let. Trods sikker strand
findes et antal redningskranse til hurtigt brug, for uanset
brugervenlighed og sikkerhed er der ingen grund til risiko for at spolere en dejlig dag ved stranden.
Natur ad libitum
Stå tidligt op en morgen imens solen stadig har lidt
morgensøvn i øjenkrogene, gå ud over Vesterlyng mod
vandet og vend dig om mod solen og de lave buske, for
hvis du aldrig har set glinsende perlebesatte spindelvæv
i hundredevis, så venter eventyret her. Det skal opleves,
ikke beskrives. Eller gå gennem morgendisen og se køernes mørke silhuetter poppe op rundt om i landskabet.
Du kan følge de to offentligt udpegede vandreruter, hver
rute på ca. en time, Fortidsminde-turen og Vandreklitturen. Begge udgår fra parkeringspladsen ud for Mareskoven. Eller du kan gå på opdagelse overalt på Vesterlyng
og efterhånden finde dine egne favoritområder. Følg fx
køernes trampede spor, så er du sikker på, at finde vej
ud af buskadset, hvis det pludselig er svært, at orientere sig.					
fortsætter...

Tur, natur

og kreatur på
Vesterlyng
Det er ikke uden grund, at Margueritruten fører igennem Havnsø og naturarealet i byens udkant, Eskebjerg
Vesterlyng. I daglig tale blot Vesterlyng. Eller Lyngen,
når der skæres helt ind til benet. Kobenet, kunne den
muntre fristes til at sige. For her på Lyngen handler det
meget om køer. Med de mange fritgående kreaturer overalt på Vesterlyng, bliver turen igennem naturområdet og
på vej til stranden ekstra seværdig.

Din
revisor

Her siger badedyrene MUH
Kvæget på Vesterlyng er af Galloway-racen og er fredsommeligt og nærmest adstadigt i sit afslappede
fremfærd. Når en ko eller en lidt yngre kvie beslutter
sig for at føre an midt på vejen i sit eget tempo, imens
kåde kalve med store runde øjne og fugtige muler lystigt
spjætter rundt om bilen, får det sjældent blodtrykket
til at stige hos en fortravlet billist - tværtimod. Glem
stress-medicin og i stedet; giv dig tid og kør med køer på
Vesterlyng. I lavt gear og uden brug af kofanger. Du vil
nyde det, og dine børn vil elske det.
De firbenede charmebøffer går ude hele året. Når der er
is på pytterne, holdes varmen i den langhårede pels, og
når den danske sommer viser sit varmeste sind, nøgenbader flokken af sorte og flødefarvede køer side om side
med tobenede i diverse nuancer fra sart hvid til lækkerbrun eller ømrød.

Kvæget hjælper med at holde vegetationen i skak og
tygger drøv til lyden af forskelligartede fuglestemmer.
Mere økologisk og dyrevelfærdskorrekt bliver det næppe
på Vesterlyng, som er Sjællands største hedeområde
med levende vandreklit og en mangfoldig botanik, blandt
andet enebær, orkide, kobjælde og meget mere for den
naturinteresserede. Området er fredet men åben for publikum, der forventes at behandle den særprægede natur
med nænsomhed og respekt.

Til glæde for badegæster, der ikke føler sig helt trygge
med levende badedyr, trækker de firbenede ned i den
sydlige ende af den lange strand, og her står de så og
regulerer kropstemperaturen.

REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S

REGISTRERET REVISIONSAK TIESELSK AB

Indehavere
Jørgen Pedersen og Carsten Nielsen
Vestre Havneplads 13, 2 | 4400 Kalundborg
Vestre
Havneplads 13,2 | 4400
Kalundborg
obsen.nielsen@danrevi.dk
| www.danrevi.dk
obsen.nielsen@danrevi.dk
| www.danrevi.dk
CVR-nr. 26399610 | Telefon
59 51 04 61
CVR-nr. 26399610 | Telefon 59 51 04 61

Børnevenlig strand
Stranden på Vesterlyng er meget børnevenlig med sit
lave vand og fri for understrøm. Sandet er fint og lyst,
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helt stille med søgende blik mod jorden, indtil irriterede
råger eller krager flakser rundt om dem i forsøg på at
jage den større jæger væk.
At dømme efter de mange fugle, der år efter år aflægger
besøg, er området vist godkendt. De bevingede gæster
er jo en slags kritiske turister, og deres tilstedeværelse
tør vi godt kalde en attraktion, der glæder de fleste. Det
er ganske vist ikke helt som sort sol, men mindre har
også ret, eller sku’ man sige større… For svaner og gæs
hører ikke til de mindste, og når de morgen og aften sejler lavt på himlen i store flokke frem og tilbage mellem
mark og kyst, er det svært ikke at lægge nakken tilbage
og udstøde en begejstret lyd - som blander sig med
svanernes velstemte vingeslagsorkester og gæssenes
ukoordinerede skræppekor.
Himlen har mange farver her ude ved vandet, især morgen og aften, og ikke to solnedgange er ens. Til gengæld
er stjernehimlen nogenlunde konstant, når skyerne er
så venlige at holde sig væk. Og når ikke månen agerer
gadelampe, stor og rund, er det kompakte sorte himmelvæld svimlende med de tusindvis af stjerner.

Naturen indbyder til fotoleg...
Foruden det rige fugleliv; for eksempel svaner, grågæs,
gråænder, gravænder, edderfugle, blishøns, måger,
kragefugle, strandskader, viber, fasaner, fiskehejrer, stor
regnspove, mudderklire, stor præstekrave, skarv, hvoraf
mange i store flokke kappes om at sætte bevægelige
aftryk mod den blå himmel - kan man med held støde på
rådyr, ræv og hare i denne frie natur. Og vi må ikke glemme de majestætiske rovfugle, der svæver roligt eller står

Tak på forhånd
Hjælp med fortsat at renholde vores fine natur; benyt de
mange skraldespande ved parkeringsområderne - også
gerne til andres tabte affald.

Den sidste dukkert, inden solen går i seng
6
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Havnen i mågeperspektiv

SJÆLLANDS ODDE

Rørvig
Nykøbing S

SEJERØ

Vig
Asnæs

NEKSELØ
RØSNÆS

HAVNSØ

Kalundborg

ASNÆS
RERSØ

Frederikssund

Svinninge Holbæk

Jyderup

Roskilde

Høng
Ringsted

Sorø
Slagelse
Korsør

Næstved

Køge

København

Downtown
Havnsø
Byens omdrejningspunkt er havneområdet, med færge
lejer til Sejerø og Nekselø. I denne del af havnen finder
du også busterminalen med forbindelse direkte til Jyderup og Kalundborg.

vandet og nyd en svømmetur. Havnsø Havn har Blå Flag
og Blå Flag station.
Enkelte fiskere lægger til kaj, hvilket gir mulighed for køb
af friskfanget fisk, fx. flået fladfisk lige klar til stegepanden. Og fra kysterne i området er der rig mulighed
for selv at fange aftensmaden. Især havørredfiskeriet
er populært og godt på den sjællandske vestkyst og i
nærliggende fjorde.

Lystbådehavnen har omkring 250 fastliggende både med
plads til gæstesejlere. Til havnen hører også bedding og
slæbested. Havnekontoret finder du ved midtermolen i
bunden af det inderste bassin. For billister er der masser af parkering.

Familiefiskeri på molen

Øst og vest for det centrale Havnsø findes sommerhusområderne. Herfra tilføres nyt blod til byens puls især i
weekender og ferieperioder. Også livet i lystbådehavnen
bringer nyt liv og sætter sit præg på byen.

Fra havnemolen kan der blandt andet fanges fladfisk,
men også den velsmagende fjæsing, som dog skal håndteres med største forsigtighed, idet et stik fra dens giftfyldte pigge vil forårsage langvarig smerte og det kan i
sjældne tilfælde være fatalt. Som modgift kan man tisse
på såret, eller holde det under meget varmt vand. Brug
en tang, når en fjæsing skal af krogen, og lad ikke børn
selv forsøge. Fjæsing findes overalt i danske farvande.

Moderne istid
Hovedgaden langs havneområdet er byens hovedpulsåre, og her finder du DagligBrugsen og spisesteder af
forskellig art - til det lynhurtige måltid, take-away eller
en fler-retters menu i roligt tempo. Her kan du også
købe den nærmest legendarisk store havnsø-is.
På de varmeste dage er det istid i Havnsø, og
mange børn og voksne står tålmodigt og forventningsfuldt i kø foran Havnekiosken.

HAVNSØ, tæt på det meste
Jyderup - 15 min.
Kalundborg - 20 min.
Vig - 25 min.
Holbæk - 30 min.
Roskilde - 45 min.
Slagelse 45 min.
Storebæltsbroen - 50 min
Københavnsområdet - 1 time

En yndet fornøjelse fra mole og kaj er krabbefangst, og nærmest hvad som helst for enden
af en snor, kan lokke kriblekrabledyrene til at
hægte sig på, for dernæst at blive hevet på
land for en stund. Det er go’ skik, at lade
krabberne komme tilbage, hvor de kom fra.
Er du heldig, kan du på stranden finde flotte
krabbeskjold til vindueskarmen.

Gå en tur på molerne, nyd udsigten mod Nekselø og drøm om langfart i sejlbåd, eller hop i
8
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Med sejl eller årer på vandet

Højskole med havudsigt

Havnsø Sejlklub udfolder en del aktiviteter med fokus på
sejlere og kajakroere. Klubben ligger skulder ved skulder
med Værftet (en anden af byens aktivitetsformidlere),
og byder alle sejlsportsinteresserede velkomne som
medlemmer i et aktivt og hyggeligt miljø. Her kan man
dyrke sin interesse eller få sin havdåb med hjælp fra
mere erfarne sejlere. Aktiviteterne spænder fra optimist
til pensionist.

I svinget i Havnsø, hvor Havnevej blir til Lyngvej, ligger
det gamle badehotel, som nu er omdannet til højskole med havudsigt. Højskolen for Bevidsthedsudvikling
tilbyder kurser af længere og kortere varighed. Start fx
sommerferien med et ugekursus om sundhed og velvære eller om filosofi - skolens beliggenhed med udsigt til
Nekselø og solnedgang indbyder ligefrem til filosofiske
tanker.

Vi mødes på Værftet

Mere kultur i nærområdet

Ved nedlæggelsen af det gamle værft i Havnsø, blev
det omdannet til samlingssted med sociale og kulturelle
formål og aktiviteter. Fra starten blev det kaldt Havnsø
MuseumsVærft og bød også på fortsat mulighed for at
foretage vedligeholdelse af mindre både, men efterhånden har det mere og mere taget form af forsamlingshus
og kulturhus med blandt andet borgermøder, udstillinger
og musik.

I nabobyen, Føllenslev, som Havnsø deler postnummer med, findes områdets kulturelle fyrtårn, Kulturhus
Gimle, som præsenterer international musik, primært
verdensmusik af høj kvalitet. I samme hus byder Gimle:Dox på medrivende dokumentarfilm og indtruktørmøder. Endvidere er der skiftende kunstudstillinger i Gimle
Galleri i forbindelse med husets arrangementer. Gennem
tiden har mange andre former for kulturelle aktiviteter
fundet sted i Gimle.

Værftet drives som medlemsforening, og såvel fastboende som gæster i byen kan blive medlemmer. Foruden
medlemsarrangementer afholdes også flere åbne arrangementer, blandt andet Fredagsbar den første fredag i
måneden. Hold øje med opslagstavlen ved indgangen fra
Havnevej eller tjek facebook.

Ved musikarrangementer fremtryller skiftende kokke
lækker mad, der temamæssigt forholder sig til musikken, og som indtages ved fællesspisning i spisekælderen. Endvidere er baren åben, når diverse arrangemeter
finder sted.

Det er endvidere muligt, at leje Værftet til den private
fest - året rundt.

Tjek også oversigten i dette blad for yderligere fristelser
i nærområdet.
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Året i Havnsø

Februar: Masketid

Juli: Sommercruise i Sejerøbugten

Fastelavn, der i sin tid startede som en løssluppen fest
for voksne, hvor man bag masken ku’ slå sig løs på
tværs af sociale skel, er i dag børnenes fest. I Havnsø
inviterer Brugsen og Værftet til fastelavnsfest, søndagen
før fastelavn. Brugsen er sponsor og Værftet lægger
lokale og personale til, når byens udklædte unger ivrigt
slår katten af tønden i jagten på krone og tøndens lækkerier.

Ved redaktionens slutning var Sommercruise ikke
planlagt.
16. juli 2019: Cirkus Baldoni

April - september: Loppemarked
På parkeringspladsen foran Brugsen afholdes stort
loppemarked hver lørdag i sæsonen. Alle kan opstille
bod fra kl. 7:00 efter anvisning på pladsen. Og de fleste
besøgende går glade derfra med et fund under armen.
Læs mere på www.havnsoeborger.dk

Årets måske korteste sommerfest venter, når cykelkaravanen drøner igennem Havnsø - med deltagelse af
danske Tour de France-ryttere og andre verdensstjerner.

Maj - juni: Vild med Vand

11. - 13. oktober 2019: Vesterlyng Dragefestival

Havnsø Havn er en af de ca. 100 danske havne, der
deltager i Vild med Vand på Havnens Dag i starten af
juni - i 2019 er datoen rykket til 25. maj pga. helligdage
i juni. De mange vandrelaterede aktiviteter, der både er
for børn og voksne, varierer fra år til år, og de fleste af
byens foreninger står denne dag som arrangører af de
mange aktiviteter. Med støtte fra Nordea-fonden er de
fleste aktiviteter gratis.

Ved dyrefolden på Vesterlyng Camping mødes luftens
drager i alle former og farver.

Juni: Årets store bål
Midsommer markeres selvfølgelig også i Havnsø med
det traditionelle Sankt Hans bål, den 23. juni. Sommersolhverv og årets længste dag falder sædvanligvis 21.
eller 22. juni, hvorefter vi bevæger os mod den mørkere
årstid. Der er mange ritualer og overbevisninger knyttet
til Sankt Hans; fejring af Johannes Døberens fødselsdag, årstiden hvor alt er frodigt og grønt og ikke mindst
hyldest til solen og lyset. Og med afbrændingen af
hekse, sender vi de onde ånder ud af byen og afsted til
Bloksbjerg. Bålet tændes i havneområdet i Havnsø, og
efterfølgende bydes indenfor på Værftet, til live musik.
Juli: Årets musikbrag
Midt i højsommeren slås et stort cirkustelt op midt i
Havnsø. Over 2 dage afvikles byens største begivenhed,
Musik i Havnsø, og der skrues op for både musik og
humør når flere musikalske publikumsmagneter gir den
gas, krydret med stand-uppere og “en enkelt” fadøl.
Også børn og helt unge får en oplevelse, når en eller
flere af deres idoler underholder. Arrangementet er en
populær begivenhed, hvor billetsalget er hurtigt overstået, og nye venskaber opstår omkring langbordene. Dette
er årets helt store fest.
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24. august 2019: PostNord Danmark Rundt

Når som helst: Surfing
Fladvandsområdet omkring Havnsø er ideelt til wind- og
kitesurfere, og ofte kan man iagtage de frygtløse surferes stunts, når de fanger vinden.
På www.windfinder.com kan man søge på Havnsø og få
oplysninger om aktuelle vindforhold
Efter sommeren
Havnsø er sæsonpræget med masser af liv fra tidligt
forår til begyndende efterår. Herefter træder stilheden
atter frem, og byen folder sig lidt sammen. Det varme
tøj gøres klar til traveture langs hav og marker, og når
træer og buske iklæder sig de festligste farver dæmpes
længslen efter varme sommerdage på stranden eller
højlydt snak på havnen.
Med efteråret kommer også de kraftige vinde fra vest
med højvande, hvide skumtoppe i bugten og dage med
oversvømmelser på Vesterlyng. Så er det ud og se naturen spille med musklerne.
I den kolde tid finder man varmen og selskab med kendte ansigter rundt om hos venner og familie, i foreningslokalerne og i den noget mindre kø i Brugsen - det er tid
at lufte anekdoter fra den “hektiske” sommersæson.
Garvede havnsøborgere og nye tilflyttere finder hinanden inden julefrokosterne skal aftales og samles, når
juletræet på havnen tændes. Og inden længe starter vi
forfra...
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Hvor skal vi sove i nat?
Er du til camping, B&B eller hotel? Hoteller findes
i omegnen, ligesom B&B og campingpladser.
I gåafstand fra bymidten finder du fx:
Vesterlyng Camping
Vesterlyng Camping på sydsiden af Havnsø er en stor
moderne plads i naturskønne omgivelser. Er du ikke den
glade ejer af campingvogn eller telt, udlejes campingvogne og campinghytter, både med og uden eget bad/
toilet og køkken mv. Desuden forefindes åbne shelter på
pladsen.
Vesterlyng Camping og Café har to skønne naboer. Havnsø
på den ene side og Vesterlyng området og en af Danmarks bedste
strande i Sejerøbugten på den anden side.
Naturoplevelserne kan ikke komme meget tættere på. Vi har i
mange år været et yndet besøgsmål for både børnefamilier og
seniorer. I løbet af sæsonen er både vores legepladser, hoppepude,
vores udfordrende 12-hullers AdventureGolf anlæg og opvarmede
swimmingpool i vores badeland populære aktiviteter.

På pladsen findes alle nødvendige faciliteter, som fx.
café, kiosk, toiletter, køkken, bålplads, legeområde,
swimmingpool, Adventure Golf mv.
Foretag din booking på:
www.vesterlyng-camping.dk

Skortskær B&B
Mod øst ligger Skortskær B&B, som også er besøgsgård
med klappevenlige dyr og gårdbutik. Dette sted, som er
så godt som selvforsynende, kan udforskes på:
www.skortskaer.dk
Sommerhus
På nettet kan du finde flere lokale sommerhusudlejere.
Og blir du rigtig glad for området, som så mange andre,
er det ikke umuligt, at erhverve sig et sommerhus i
Havnsø, med eller uden udsigt til vandet.
Autocamper
Ankommer du i ”hus” på hjul, kan du bo på havneområdet side om side med sejlerfolket - og så kan I jo prøve
at blive enige om, hvilken ferieform der er bedst :-)

Vesterlyng Café kan du sagtens besøge også selvom du ikke er
campist og vi kan tillige lægge lokaler og mad til dit selskab. Vi er
stolte af vores Galloway-kød som kommer fra det fritgående kvæg
på Lyng-området og det gør sig specielt godt i vores meget populære
Vesterlyng Burgere – men du kan også nyde masser af vores andre
a la carte retter eller dagens ret.
Hver dag i løbet af sæsonen kan børnene hjælpe med at
fodre vores geder og vores kærlige lama, Carlos som altid
er frisk på at hilse på helt tæt på.
Vi tilbyder både leje af luksus- og campinghytter, natursheltere, luksuscampingvogne og gode faciliteter når du
selv har campingvognen, autocamperen eller teltet med.
Der er masser af gode muligheder for at få slappet af fra en travl
hverdag, børnene finder hurtigt nye venner. Vesterlyng Camping er
også et ideelt udgangspunkt for besøg til nogle af vores spændende
attraktioner i området, en tur med færgen fra Havnsø til Nekselø
eller Sejerø, Dragsholm Slot, Sommerland Sjælland, Kragerup
Go-high, Geopark Odsherred eller nogle af alle de andre spændende
attraktioner i vores nærområde.
Vi glæder os til at byde dig og familien velkommen!
Se mere på www.vesterlyng-camping.dk
og www.vesterlyng-cafe.dk eller følg os på facebook.

59 20 00 66 / info@vesterlyng-camping.dk
Ravnholtvej 3, Havnsø, 4591 Føllenslev
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Fantasi og fakta om
fortiden i Havnsø

Det tilhørende møllehus blev ved samme lejlighed omdannet til kro.

Havnsø overtog Carl Fiskekonserves - en anden landskendt fødevareproducent.

Mølleren, Niels Juel Kastrup, var samtidig ejer af kroen og løjtnant i Landeværnet. Han rådede over et par
kanoner, og da to engelske skibe under Englandskrigen
forsøgte landgang i Havnsø, skød og skræmte mølleren
de fremmede skibe på flugt med hjælp fra krogæster.

Tangfiskeri er ikke kun for vikinger, sushirestauranter
og moderne fødevareentusiaster. I Havnsø oprettedes i
1954 en afdeling af virksomheden Litex til bearbejdning
af tang; vaskning, tørring og sortering, hvorefter tangen
blev transporteret til fabrikken i Brøndby, hvor der blandt
andet blev udtrukket stivelse til brug i husholdningen.

En anden fortælling fra den tid beretter, at egnens bønder gik vagt på Lyngen om natten med høtyve og leer sat
på stager for, at englænderne ikke skulle gå i land. Et
klogt modtræk med tanke på risikoen for at miste kvæg,
der allerede dengang afgræssede Lyngen. Dagens gæstesejlere behøver ikke længere frygte det koldblodige
forsvar af Havnsø - tværtimod.

Allerede for omkring 5.000 år siden fandtes der liv i
Havnsø-området. Adskillige fund fra haverne i Havnsø
vidner om flere stenalder-bosætninger. Tiden omtales
som bondestenalderen, og tiden før den, er jægerstenalderen. I følge Nationalmuseet, kan den sidste del af
jægerstenalderen også kaldes fiskerstenalderen, og en
nærliggende tanke er da også, at Havnsøs første primitive befolkning (længe før betegnelser som Haunsøe,
Haunsø og til sidst Havnsø blir almindelig) selvfølgelig
også har mærket magien fra havet og nok forholdsvis
hurtigt har forstået, at det våde element også var en
slags spisekammer, med fisk, skaldyr, vandlevende
pattedyr, svømmefugle og måske endda tang, som i dag
bliver høstet og forarbejdet til trendsættende fødevarer.

Vi vender tilbage til smeden, når guldfund og andet er
rundet af.
Af andre betydelige fund fra oldtiden i Havnsø’s “nabolag” kan nævnes: Tissø Ringen, verdens største guldfund fundet ved Tissø. Solvognen fundet i Trundholm
Mose, Sjællands største guldfund (7 dele) fundet ved
Jyderup.
Vikinger i Havnsø?

Fangst med spyd
Det er ikke svært at forestille sig det næsten nøgne
stenaldermenneske med helt rolige skridt afsøge havbunden med sit spyd i jagten på torsk og fladfisk, eller
nærme sig en fugl eller en sæl bag en flydende busk,
igen med sit lange slanke spyd. Eller ved morgengry (efter at have indtaget dagens første cafe latte - nåh nej…),
at rygte sine pileflettede ruser for ål og rejer, imens
andre sørger for at holde liv i ildstedet, så fangsten
kan komme i kog i lerpotten sammen med lidt urter fra
baghaven. Og måske har stenalderkvinden og -manden
sat pris på den helt rene og friske smag og indtaget rå
fisk, drysset med lidt findelt tang, strandbede, strandkarse og strandsennep. Mange af de samme spiselige ting,
som man i dag kan finde ved vores kyster under kyndig
vejledning af guider.
Guldfund
Med et hop på omkring 2.500 år havner vi i broncealderen på grænsen til jernalderen, og fra den tid er der gjort
guldfund i vandet tæt på land i Havnsø. Henholdsvis en
halsring, en armring og et stykke afkortet betalingsguld.
Måske udført af forfædre til den senere havnsøsmed
Leo Kristiansen, hvis altså fantasien får helt frie tøjler.

Hvornår stenalderfiskerne begyndte at bygge vikingeskibe på stranden ved Havnsø melder verdenshistorien intet om. Måske de blev trætte af fisk og flyttede længere
ind i landet, eller der opstod stridigheder med blodige
flinteøkser og de få overlevende foretrak at starte forfra
et andet sted, og måske Havnsø lå øde hen i århundreder, indtil nogen igen faldt for beliggenheden ved det
blanke vand.
Vikingerne, i så fald de befandt sig i farvandet ud for
Havnsø, efterlod sig ikke synlige spor, så vi ved ikke,
om en skægget viking med svulmende overarme sad
en skumringsaften i år 888 med udsigt over Nekselø og
med sit skarptslebne stålsværd anbragt på en blød græstue ved sin side. Og vi ved ikke, om denne imaginære
kriger overvejede at slynge sit sværd imod en sælunge,
der langsomt bugtede sig hen langs strandkanten, eller
om han overvejede at lægge våbenet “på hylden” og i
stedet hjælpe sin kone med at opdyrke den jordlod, han
havde fået tildelt af høvdingen. Vi ved ikke, om han var
stamfader til nogle af beboerne i Haunsø, da landsbyen
i slutningen af 1600-tallet bestod af 9 gårde, 1 hus med
jord og 7 huse uden jord.

Fra 1906 oplevede fiskeriet i Havnsø en positiv udvikling. Med stiftelsen af Havnsø Fiskeriforening tog tingene
fart, med anlæg af en rigtig havn (til afløsning af de
mindre anløbsbroer) og indkøb af motorbåde og bedre
fangstredskaber. Fiskeriet var varieret med fangst af
skrubber, ising, sild, ål, hornfisk og makrel. Fra 1987
ændrede forholdene for fiskerne sig drastisk med tildeling af fiskevand, fangstkvoter og handelsaftaler.

I slutning af 1800-tallet opførtes Havnsø Skole. Badehotellet kom til ved siden af kroen i 1906. Samtidig
påbegyndtes anlægning af havnen med moler og færgeleje. Havnsø var i voksealderen, og senere begyndte
udstykning til sommerhuse. I 1930 taltes 280 indbyggere i fiskerlejet Havnsø. Knapt 90 år senere er dette tal
så godt som firedoblet.

Gammelt forgår og nyt opstår
Foruden fiskeri og industri var landbrug en vigtig indtægtskilde op gennem 1900-tallet, og i dag er der ikke
meget, der er som ”i de gode gamle dage”. Den stolte
fiskerflåde og meget andet er forsvundet som et led i
den stadige udvikling. Ændringer er et livsvilkår, og på
kanten af fortiden opstår nye initiativer - livet fortsætter
i Havnsø.

Industri og fiskeri
I 1948 startede smeden Leo Kristiansen Haunsø Skibs
Smedie. Kristiansen var tillige uddannet maskinmester
og sejlede som sådan i flere år for A. P. Møller. På den
tid, hvor det maritime smedeværksted startede var der
mange stenfiskere, som havde brug for vedligeholdelse
og reparation af deres fartøjer, og Kristiansen var specialist på området.
Den dygtige smed fik også mange andre opgaver, som
fx. opbygning af lucernemelsfabrikken Hecitator ved Tissø, tørmælksfabrikken Lidano i Kalundborg samt reparation af landbrugsmaskiner. Senere kom andre ejere til og
virksomheden ændrede form. Fra 1987 fandt udvidelse
sted med med salg af maritimt udstyr. Siden kom andre
virksomheder til, blandt andet et bådværft.

Nogle af stenalderfiskerne er måske stedt til hvile i
langdyssen på Vesterlyng, og måske de efterladte sjæle
befinder sig svævende i himmelrummet og undrer sig
over den overvældende udvikling der har fundet sted
siden flinteøkser og pilespidser var high tech. Og vikingen, der fornøjede sig med udsigten til Nekselø, drog
måske på udflugt mod Tissø, og efter lidt for meget mjød
forsvandt han i Åmosen, hvor han blev mumificeret og
stadig venter på at blive fundet. Hvem ved?
Inspirationen til denne artikel er blandt andet
fundet i Bjergsted Arkiv.

Havnsøs største virksomhed, K-Salat, nu ejet af Stryhns
A/S, som er ejet af Norske Agra, blev grundlagt i 1937
som Københavns Salatfabrik, og som ved etablering i

Kanonild og byggeri
Ved århundredeskiftet fandtes et udskibningssted på
kysten, og i slutningen af 1700-tallet opførtes den første
mølle, en stubmølle, som senere blæste omkuld og blev
erstattet af den nuværende hollandske mølle i 1822.
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OMEGNENs fristelser
I det efterfølgende finder du omtale og oversigter med
udpluk af aktiviteter og arrangementer for både børn
og voksne, gårdbutikker, vinproducenter, spisesteder,
samlinger, kunst, pleje, hundeskove, festivaler, loppemarkeder osv.

John Kørner, Zacharias Heinesen, Kirsten Klein, Tal R og
Olafur Eliasson er med til at tegne Husets profil.
Sjællands store spisekammer

NORD: ODS HER R ED
Mod nord ligger Havnsøs nærmeste nabo, Odsherred,
der blandt andet er et af Danmarks pejlemærker i kunstverdenen. Odsherredmalerne er måske nok en slags
lillebror til Skagensmalerne, men det hører mest fortiden
til. Odsherred er i dag vokset ud af lillebrorrollen, og for
den kunstinteresserede venter mange gode oplevelser
med skiftende udstillinger i blandt andet Huset i Asnæs,
PakhusGalleriet i Nykøbing Sjælland, Odsherreds Kunstmuseum og diverse gallerier.
Huset i Asnæs, der har eksisteret siden 1973, spiller en
stor og central rolle i egnens kunst- og kulturliv. Husets
skiftende udstillinger handler om dansk og nordisk sam
tidskunst, og markante kunstnere som fx Henry Heerup,
Sigurd Swane, Bjørn Nørgaard, Arne Haugen Sørensen,

Odsherred handler ikke kun om kunst. Moderne fødevareproduktion er blandt andet også med til at gøre
området interessant. Odsherred Grand Cru er en stor,
årlig mad- og høstfestival i skolernes efterårsferie. Her
venter et overflødighedshorn af eksklusive smagsoplevelser i verdensklasse direkte fra Odsherreds bugnende
grøntsagsspisekammer.
Uge 42 i 2019 bliver en ugelang fejring af Odsherreds
friske, lokale råvarer og alle de mange lækre produkter,
som fremtrylles af egnens kulinariske ildsjæle.
Lammefjordsgulerødder og andre af Odsherreds berømte
grøntsager dyrkes på tidligere havbund. Inddæmningen
af store fjordområder - heriblandt Lammefjorden - i slutningen af 1800-tallet skabte mere end 10.000 tønder
mineralholdigt dyrkningsområde, som giver råvarerne en
fortsættes...

Besøg Malergården og mærk Swanernes ånd
18
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Rørvig

særlig karakter. Tag fx på guidet markvandring med lokal
landmand og bliv klogere på dette særlige dyrkningsområde. Besøgsmarken er forbundet med en 10 kilometers
oplevelsesrute med stop undervejs - bl.a. ved et dyndhul
og en skallebanke i Lammefjordens inderste del.

Nykøbing S

Odsherred er blåstemplet som UNESCO Global Geopark
på grund af det unikke istidslandskab.

UDFLUGTSMÅL
SJÆLLANDS ODDE

SEJERØ

11

12

Asnæs

NEKSELØ
1

RØSNÆS
3

13

Svinninge

4

Kalundborg

ASNÆS

5

Holbæk

Jyderup

6

Desuden rummer området gode rovfuglelokaliteter; der
er blandt andet observeret havørn og fiskeørn. Dette
tilskrives en aktiv naturindsats og et forbedret vandmiljø.
Fra landevejen langs søens nord- og sydside og fra fugletårnet på vestsiden er der gode muligheder for et sug i
mellemgulvet, når den majestætiske fugl nærmer sig.
15
16
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18

8

REERSØ

7

Høng

10 km

1 Røsnæs (m. fyr og café) - NATUR
En del af Danmarks naturkanon

10 Huset i Asnæs - KUNST
Betydningsfuldt kunstnerdrevet udstillingssted

2 Dyrehøj Vingård - VIN
Danmarks største vingård
3 Kalundborg Museum - HISTORISK
Kalundborg fra oldtid til nutid

11 Geopark Odsherred - NATUR
UNESCO-beskyttet naturområde

4 Vor Frue Kirke - ARKITEKTUR
Nordeuropas eneste 5-tårnede centralkirke

13 Malergården - KUNST/HISTORISK
Sigurd Swanes velbevarede kunstnerhjem

5 Reersø - NATUR
Fredede bygninger og charmerende havnemiljø

14 Odsherred Eventpark - AKTIV
- med bl.a. Paintball og lerdueskydning

6 Naturpark Åmosen - NATUR/FORMIDLING
Danmarks første naturpark - div. oplevelser

15 Andelslandsbyen Nyvang - HISTORISK/EVENT
Aktivt oplevelsescenter midt i 1900-tallet

7 Kragerup Gods - EVENT/AKTIV
- med bl.a. Danmarks største klatrepark

16 Muld - SPECIALLANDBRUG
Økologi, selvforsyning, fællesspisning

8 Birkegårdens Haver - FAMILIETUR
Skønne haver, børneområder og arrangementer
www.birkegaardens-haver.dk
Tågerupvej 4, 4291 Ruds-Vedby

17 Brorfelde Observatorium - STJERNER
Rundvisning tæt på stjernerne

12 Hempel Glasmuseum - UDSTILLING
Oplevelse for hele familien

18 Tadre Mølle - NATUR/HISTORISK
Naturskøn perle i Elverdamsdalen

9 Dragsholm Slot - GOURMET
Michelin-restaurant, bistro, hotel og kirke
20

Bliver længslen efter en snert af storbyliv for stor, så
kan Holbæk anbefales. Og på en lun dag, er det ikke så
ringe at indtage sin cappuccino på en fortovscafé midt
på Ahlgade imens man betragter menneskemylderet. Eller du foretrækker måske en håndbrygget øl, indtaget på
selve mikrobryggeriet Holbæk Bryghus / Bryghuset No 5
i sidegaden Nygade, hvor du også kan indtage mere fast
føde.

Mod syd støder vi på Tissø, der med sine godt 12 km2
er Danmarks sjette største sø. Området omkring Tissø
blev fredet i 1956, da store dele af søen er et yndet
sted for vade- og vandfugle.

9

HAVNSØ

2

14

På motorvejen fra København mod Havnsø, frister skiltene mod Holbæk. Sku’ man lige køre fra og ind igennem
byen, der lever op til sin købstadsbetegnelse? Her kan
man stort set købe alt man behøver og lidt til. Holbæk
er Vestsjællands største by og har siden 1980’erne
været en af Danmarks hurtigstvoksende byer.

SYD: ÅMOS EN + R EER S Ø

Vig
10

ØST : HOLB ÆK

I udkanten af byen finder du Holbæk Megacenter, med
omkring 40 større butikker med alt til hus og have og
meget andet.
Fra havnen i Holbæk kigger du tværs over Holbæk Fjord
på den idylliske halvø Tuse Næs, som også er en køretur
værd. Tuse Næs er yderligere omkranset af Lammefjorden og Isefjorden. Tuse Næs byder blandt andet på gårdbutikker, fiskerleje, kunst, kulturhus, skove og rigelige
mængder natur med skønne fjordudsigter.

Tissø er en del af Naturpark Åmosen, Danmarks første
naturpark, og det tilknyttede formidlingscenter Fugledegård (også fungerende vikingecenter) er et vigtigt
udgangspunkt for oplevelser og historiske fortællinger.
Hele den historiske udvikling i Danmark kan ses her. Der
er i området gjort ennorme fund af guldsmykker, våben
og knogler. Blandt andet Tissø-ringen fra 900-tallet, der
med sine ca. 2 kg beskrives som verdens største guldfund fra vikingetiden. Ringen blev fundet så sent som
1977, og en nøjagtig kopi kan ses på Fugledegård.

VEST : K ALUNDB ORG + RØ SN ÆS
Kalundborg er, ligesom Havnsø, havneby, dog i større
skala, med blandt andet færge til Samsø og gæstehavn
for store krydstogtskibe.

På www.naturparkaamosen.dk kan du orientere dig yderligere og fx finde beskrivelser af arrangementer:
16. juni: De Vilde Blomsters Dag på overdrev og enge
ved Tissø, med over 230 forskellige arter.
18. august: Kanotur på Halleby Å i Naturpark Åmosen
og i stenalderfolket og vikingernes kølvand.
8. september: Friluftsfestival afholdes i forbindelse
med Naturens Dag, med alt hvad friluftsentusiaster kan
begære.
Hvert år, første weekend i oktober afholdes Vikingemarked på Fugledegård med handelsboder, spændende mad
og drikke samt masser af aktiviteter for børn og voksne.
Reersø
Nogle få kilometer fra Tissø venter den fredelige halvø
Reersø, der samtidig er et lille bysamfund. Reersø, der
tidligere var en ø, er blandt andet kendt for sine fredede
og bevaringsværdige gårde, kunsthåndværkere og noget
så kuriøst som haleløse katte. Ved havnen kan du købe
friske fisk, frokost og is, og i den anden ende af byen
finder du Reersø Galleriet, med skiftende udstillinger af
kunst og kunsthåndværk.
På www.reersø.dk finder du yderligere information, men
pas på ikke at fare vild i den kalejdoskopiske og underholdende side.

På vej til Sjællands vestligste punkt, Røsnæs, kommer
du igennem Kalundborg, hvor du kan mærke et historisk
vingesus. Byen var kongeby i middelalderen, og med
sin centrale placering midt i riget, på nippet til at blive
Danmarks hovedstad. Er du til mere historie, bør du
gå en tur i bydelen Højbyen og her besøge Kalundborg
Museum, som er bygget oven på resterne af Valdemar
Atterdags bymur. Ved siden af ligger den fem-tårnede
Vor Frue Kirke fra begyndelsen af 1200-tallet. Med lidt
held kan du opleve musikalske arrangementer inde i
byens vartegn.
På vej ud til spidsen af den helt store naturperle, Røs
næs med det gamle fyr, kan du gøre stop i I Naturrummet fra 2015 (lige efter golfbanen) og planlægge din
videre tur rundt på Røsnæs ved hjælp af beskrivelser
af landmarks. Du kan blandt andet besøge Danmarks
største vingård, Dyrehøj.
Oplev også Aktivitetshuset på Røsnæs Havn, hvor også
vinterbadere mødes og efter det kolde gys, får varmen i
saunaen. Og afslut turen med fantastisk udsigt fra fyret,
samt besøg i fyrets udstilling og i caféen. I højsæsonen
er der endvidere mulighed for at opleve arbejdende
værksteder ved fyret.
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GÅRDBUTIKKER/VINGÅRDE/BRYGHUS
SJÆLLANDS ODDE 8

Rørvig
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S GÅRDBUTIK
-frisk frugt & grønt
fra lokalområdet
Strandvej 2, Havnsø

Tlf. 61699012, Facebook: Strandgårdens Gårdbutik
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Svinninge

2

ASNÆS

Nykøbing S

Holbæk
15

Kalundborg

Jyderup

5

RERSØ

Høng

1 Strandgårdens Gårdbutik
fb: Strandgården’s Gårdbutik-Havnsø
Strandvej 2, Havnsø
61 69 90 12

6 Dalsbakkegård (øko) - Nyk. S
www.dalsbakkegaard.dk
Grønlandsvej 4, 4500 Nyk. S
59 32 87 00 / 40 59 32 21

2 Gårdbutikken Lunden
fb: Gårdbutikken Lunden
Eskebjerg

7 Nygårdens Gårdbutik - Nyk. S
www.nygaardenfrugt.dk

3 Lammefjordens Spisekammer
www.lammefjordens-spisekammer.dk
Fårevejle St.
4 Brogård - Gislinge
www.asparges.com
5 Skelleris (øko) - Dianalund
www.skelleris.dk

9
10 km

11 Vejrhøj Vingård - Fårevejle
www.vejrhoj.dk
12 Dyrehøj Vingård - Røsnæs
www.dyrehoj-vingaard.dk
13 Barfod Vin - Røsnæs
www.barfodvin.dk

8 Birkemosegård (bio/øko)
- Sjællands Odde
www.birkemosegaard.dk

14 Villa Verso (vin) - Grevinge
www.villaverso.dk

9 Bakkegården (øko) - Gyrstinge
www.bakkegaarden.dk

15 Holbæk Bryghus (øl) - Holbæk
www.holbaekbryghus.dk

10 Agerbogård (vin) - Hørve
www.agerbogaard.dk
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Spot on
Sommerland Sjælland - Nørre Amindrup
Kæmpe vandland og mere end 60 forlystelser.
www.sommerlandsj.dk

børn

En hel dag – mest med
hygge, ro og afslapning

Birkegårdens Haver - Ruds Vedby
Oplevelseshaver, dyr og legepark for hele familien.
www.birkegaardens-haver.dk
Cirkusland - nord for Slagelse
Danmarks eneste cirkuspark med magiske aktiviteter.
http://www.arena.dk/cirkusland

Brug øjnene på stranden,
så kan du være heldig,
at finde hulsten :-)

Holbæk Legeland - Holbæk
Du kan lege - og invitere kammeraterne til fødselsdag.
www.holbæklegeland.dk
GlasSpiren - Nykøbing S
Sandblæs din helt egen dekoration på glas.
www.hempelglasmuseum.dk/da/glasspiren
5 skønne haver

Dyreområde

Naturpark Åmosen
Fang kriblekrabledyr i Tiussø og lær om vikinger.
www.naturparkaamosen.dk/for-boern-2
Munkesøens legeplads - Kalundborg
Moderne legeplads til både leg og motion.
Loch Ness - Kalundborg
Naturområde med naturlegeplads og masser af fugle.
Vestsjællands Veterantogbane - Høng
Oplev en togtur i røg og damp, som i gamle dage.
Ulvsborg Historisk Værksted - Lammefjorden, Asnæs
Oplev ridderturnering, rovfugleshow, bueskydning,
kamptræning, håndværk mm. fra år 1050 til 1250.

Odsherred Zoo / Rescuecenter - Asnæs
Kom helt tæt på ”BAmbi” og de andre dyr.
www.odsherreds-zoo.dk

Birkegården er hele familiens udflugtsmål

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

”Vild med vand” - Bl.a. Havnsø 		
25. maj fra kl 06.00
www.vildmedvand.dk

Country Park for all the family

Den 8. Himmel - Børnekoncerter
(Klosterparken, Kalundborg).
2. juli: Motor Mille m Band.
23. juli: Ulla Abdullas Cocobongo
band.
30. juli: Katrine Bille m Band.
10. august (som del af Kalundborg
Rocker): Sigurd Barrets Bjørnetrio
+ Jeppe (Vig Find) & Jazzhyænerne.

...eller find krabbeskjold
på stranden ved
Havnsø :-)
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11 Børnedage i juli

Parken består af 5 skønne haver, dyreområde med søde bondegårdsdyr I kan kæle med, 6 forskellige legepladser, minigolfbane,
flere picnicområder med grill samt vores store flotte café og gavebutik.
Birkegården er for haveelskere og for familier, som ønsker en hyggelig
og afslappende dag sammen i smukke omgivelser. Husk I skal sætte en
hel dag af! Vi har Børnedage den 2.-4., 9.-11., 16.-18. og 22.-23. juli.

Solgårdens Familiehave - Højby
Spil og leg i den store have
fb: Solgårdens Familiehave

Krabbefiskeri i Rørvig Havn
Fisk efter krabber sammen med hundredevis af andre børn og voksne.

		

6 legepladser

Skortskær Besøgsgård - Havnsø
Søde dyr, der gerne vil klappes af glade børn.
http://www.skortskaer.dk/

Birkegaarden offers a pleasant atmosphere and delightful
surroundings. The park consists of five 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.
Summer season: 01 Mai - 15 Sept. / 10 am - 6 pm.
Halloween: 12 Oct. - 20 Oct. / 11 am - 5 pm.
Family offer: 2 adults + 3 children only DKK 285,-

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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At
længes
efter
naturen

pubben. At komme ud hvor naturen er med til at sætte
et tempo, som er langt sundere for mennesker. Og med
haven omkring præstegården, med Vesterlyng, Vejrhøj og
skovene ved Jyderup, så har man masser af dejlig natur,
lige uden for døren.
Skulle længslen efter London dukke op, så ligger Kulturhus Gimle, med verdensmusik af meget høj kvalitet, kun
fem minutters gang fra præstegården. Det afvekslende
sæsonprogram, kan bringe illusionen af, at vi atter er
tilbage på et af de små spillesteder i London. Og maden
der serveres i Gimle før koncerterne, er inspireret af
musikken man skal høre og er et dejligt lokalt bud på en
gastronomisk oplevelse – og så er det meget billigere
end i London.
Gudstjeneste på Nekselø

Sognepræst Henrik Olsen og organistvikar Hanne Helledie efter gudstjeneste i Nekselø Kirke

Tidligere sømandspræst i London, nu
sognepræst i Føllenslev, Henrik Olsen
deler en bid af sin historie.
I en solrig maj måned 2012 flyttede familien og jeg ind
i Føllenslev præstegård. Vi kom fra London, en stor og
spændende by, med alle de tilbud om underholdning i
form af musik, kunst og kultur – gastronomi – som et
hjerte kan begære. En international by med stort set
alle nationaliteter repræsenteret, og dermed også en by
hvor kulturer fra hele verden mødes, deles, blandes og
skaber nyt – vidunderligt.
Jeg kom til Føllenslev efter næsten ti år som sømands
præst, hvor mødet med søfolk bragte historier og

fortællinger fra verdenshavene og fjerne egne. De små
coastere, kunne berette om storme og skibsvrag ved
Falklandsøerne, om små øsamfund, som Tristan da Cunha, med under tre hundrede øboere, uden lufthavn og
med flere tusinde kilometer til nærmeste nabo – mere
isoleret kan man vel næppe bo. Og de store containerskibe, der som busser i det indre København, sejler
afsted på hver deres rute, til fastsatte tider mod Shanghai, Busan, Baltimore og andre store havne.
Men når vi valgte at flytte ud på landet, i stedet for til en
større by, var det med et ønske om at komme tættere
på den natur, vi havde savnet i London. At komme væk
fra den konstante larm af storby, og fra det kontinuerlige jag af mennesker på vej til eller fra arbejde, til eller
fra supermarkeder, træningscentre, restauranter eller

Velkommen på
SKORTSKÆR B&B
og Besøgsgård
Havnsø Tømrer- og Snedkerforretning ApS

Skortskær 2
4591 Føllenslev
www.skortskaer.dk
27 82 24 65

Havnevej 25, Havnsø, 4591 Føllenslev
Tlf: 59 26 95 54 - Mobil: 21 79 70 78
BKregnskab@mail.dk
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I maj 2012 havde jeg min første gudstjeneste på Nekselø. Færgen vi sejlede med hed Nexelø og var en lille
færge med en skurvogn på dækket, hvor man kunne
søge ly i dårligt vejr. Det var ikke nødvendigt på min første tur til Nekselø, hvor sol, vind og bølgeskvulp skabte
en afslappet feriestemning.
Men færgen har større betydning, end blot den at fragte
præsten og kirkens ansatte til Nekselø. Færgen og skipperen/besætningen er nemlig med til at udfylde noget af
det tomrum, der opstod, da jeg ikke længere skulle besøge skibe langs Themsen, ved Tilbury eller i Shoreham.
I løbet af de ca. 15 minutter det tager at sejle turen, kan

vi lige nå at vende lidt af historierne fra den maritime
verden.
Antallet af gudstjenester på Nekselø varierer lidt, men
jeg vil lige nævne juleaften og vor menighedsudflugt i
slutningen af skoleferien. Juleaftensdag holdes der fire
gudstjenester i Føllenslev og Særslev sogne, og den
første af dem er på Nekselø. Til gudstjenesten kommer
der nogle af øens ca. 16 fastboende, desuden nogle med fritidshuse på øen, samt folk fra Havnsø, der
benytter sig af, at menighedsrådet har bestilt en ekstra
færge, så man kan komme tilbage til Havnsø lige efter
gudstjenesten. Det første år lå der sne på øen, og turen
fra havnen og op til kirken, havde næsten noget Morten
Korchsk over sig. Kirkens lille intime rum, med den store
brændeovn nede i hjørnet bidrog til denne stemning.
Menighedsudflugten ligger som regel i begyndelsen af
august og alle er velkomne. Fra færgen plejer kirkeværgen at tage de mere mobile med på en lille gåtur langs
stranden, gennem skoven og op til kirken, hvor vi holder
gudstjeneste, når alle er kommet frem. Efter gudstjenesten fortæller en af øboerne lidt om øens historie. Vi går
en tur gennem det fantastiske landskab, som findes så
smukt beskrevet i Achton Friis’ bog om de danskes øer.
Han indleder beskrivelsen med ordene: ”Beretningen
om Nekselø burde affattes som et digt….” – dermed er
tonen slået an. Læs selv hans ’digt’ i ”De Danskes Øer”
bd. III, eller tag med til Nekselø søndag den 4. august og
oplev ved selvsyn den smukke natur. Vi plejer at slutte
turen med kaffe og kage på Klintegården.

KNÆK & BRÆK

Med den lange kystlinie i vort område er det oplagt at
fokusere på kystfiskepladser, først og fremmest med
fiskeri efter havørred og i sæsonen efter hornfisk. Men
der er selvfølgelig også andre fiskemuligheder i blandt
andet Tuse Å, Halleby Å, Åmose Å, Lammefjordskanalerne, Put & Take og Naturstyrelsens frie søer.

Det vrimler med gode fiskepladser langs hele kysten
fra Reersø til vores egen Nekselø Bugt og videre til
spidsen af Sjællands Odde, eller tværs over til Lammefjorden. Der er nærmest lige så mange favoritpladser
som der er fiskere, og der er rigelig med leopardbund

til alle. Afhængig af lokation og årstid er der også gode
muligheder for at træffe makrel, torsk, multer og fladfisk langs kysten. Se mere på: www.fishingzealand.dk

Husk fisketegn til offentligt tilgængeligt fiskevand
(hvis du er 18 - 65 år). Købes på www.fisketegn.dk
- og specielle fiskekort i de fleste andre vande, der
som regel administreres af lokale lystfiskerforeninger.
Du kan også overveje medlemskab af en af disse og
på den måde få adgang til foreningens fiskevand.
				
				 ...fortsættes side 33
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KUNST/KULTUR
SJÆLLANDS ODDE

Rørvig
10 3

Nykøbing S

4

SEJERØ

11

Vig
14

HAVNSØ
8

9 1
ASNÆS

12

Kalundborg

6

7

NEKSELØ
RØSNÆS

Asnæs

2

13

19
18

Svinninge

Holbæk 5 16

Jyderup

17

15

RERSØ

Høng
10 km

Å BE NT HUS

hos kunstnere i Pinsen
1 Kalundborg Museum
www.vestmuseum.dk

8 Bispegården
www.bispegaarden.dk

15 Reersø Galleriet
www.reersoe-galleriet.dk

2 Odsherreds Kunstmuseum
www.vestmuseum.dk

9 Galleri Kordel
www.kordel.dk

16 Æglageret
www.aeglageret.dk

3 Odsherreds Museum
www.vestmuseum.dk

10 PakhusGalleriet
www.odsbib.dk

17 Galleri Gl. Lejre
www.galleri-gl-lejre.dk

4 Hempel Glasmuseum
www. hempelglasmuseum.dk

11 Galleri Nakkehage
www.gallerinakkehage.dk

18 Kunst og Håndværk i Buerup
www.kunstoghåndværk.dk

5 Holbæk Museum
www.vestmuseum.dk

12 Galleri Blå Prik
www.blaaprik.dk

6 Malergården - kunstnerhjem
www.vestmuseum.dk

13 Galleri 3G
www.galleri-3g.dk

19 VAK
Værksteder for udøvende kunstnere
www.vak-kunstvaerksteder.dk

7 Huset i Asnæs
www.husetiasnaes.dk

14 Tue Keramik Galleri
www.tuekeramik.dk
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26-28. juli:
Ovnhus Kunsthåndværkermarked
www.ovnhus.dk - Nykøbing S

8. - 9. og 10. juni byder kunstnere, kunsthåndværkere og udstillingssteder i Midt- og Vestsjælland
indenfor, hver dag kl. 11-17.

EJ VEJSTRIBER A/S

I vort område er Kalundborg og Holbæk Kommune
en del af Kunstdage i Pinsen.
På din vej rundt til kunstnerne kan du samle
stempler og deltage i konkurrencen om 10 gavekort á 1.500 kr.
www.kunstipinsen.dk
Odsherred Kommune afholder tilsvarene
Odsherreds Kunstdage, og holder åbent i Pinsen
kl. 10-17.
www.kunstiodsherred.dk

Græsmarksvej 18
4591 Føllenslev
40 20 69 79 / ej@ejvej.dk
www.ejvej.dk
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KALENDERKLIP
Dette er en blanding af gratis arrangementer og arrangementer med
entré. Orientér dig via Google.
23. maj kl 20.30
”Hør nattergalen ved madesø”
Madesøvej 23, Svebølle
25. maj fra kl 06.00
”Vild med vand” - div. aktiviteter
Bl.a. Havnsø Havn
25. maj fra kl 10-18.00
”Hundedag i Birkegårdens Haver.”
Tågerupvej 4, Tågerup, Ruds Vedby
25. maj fra kl 10-17.00
Folkemøde Kalundborg
v. Høng Centret
26. maj kl 14.00
Rundvisning i Lerchenborg slotshave
og solcellepark, Asnæs
1. juni fra kl 12.00
Aktivitetsdag i Havneparken
Kalundborg - med afslutning af
Champions League
2. juni kl 10.00
”Vig Engsø med skovrideren”
Holbækvej 79, Vig
2. juni kl 13.00
Naturvandring i Hønsehals Skov,
Hønsehalsvej 6, Holbæk
9. juni kl 10.00
Blomstertur på Ordrup Næs
Lang Agre 3, Fårevejle

27. juni kl 14.00
Middelalder Byvandring
Kalundborg Museum
28. juni kl 13.00
Ulstrup Mølle, guidet tur
Røsnæsvej 359, Kalundborg
29. juni kl 11-14.00
Sommer-Lørdags-Jazz
i Kontorets Gårdhave
Skibbrogade 44, Kalundborg
2. juli kl 19.00
”Det vilde Vindekilde”
Røsnæs Naturskole
Røsnæsvej 458, Kalundborg
4. juli kl 13.00
”Kalundborg - Danmarks Centrum”
Torvet 3A, Kalundborg
6. juli kl 11-14.00
Sommer-Lørdags-Jazz
i Kontorets Gårdhave
Skibbrogade 44
11-13. juli
Vig Festival
16. juli
Cirkus Baldoni, Havnsø

4. august
Geopark Bjerg Grand Prix

Svebølle Gokartbane
4470 Svebølle

8-10. august
Kalundborg Rocker

Holbæk Gokart Land
4300 Holbæk

16-18. august
Makrel Festival - Odden Havn

Sommerland Sjælland
4572 Nørre Asmindrup

1. september kl 10.00
Naturdag på Røsnæs
Røsnæsvej 458, Kalundborg

Loch Ness
4400 Kalundborg

1. september
Honky Tonk Musikfestival
8. september kl 13.00
Naturens Dag / Nakke-tur,
Hovvigvej 108, Nykøbing S
28-30. september
Mørkøv Kræmmermarked
Hvert år den 1. weekend i oktober
Tissø Vikingemarked på Fugledegård
Bakkendrupvej 28, Store Fuglede
11-13. oktober
Vesterlyng Dragefestival

Kragerup Go High
4291 Ruds-Vedby
Vesterlyng Camping Adventuregolf
www.vesterlyng-camping.dk
Ravnholtvej 3, Havnsø
Havnegrillens Minigolf
www.havnegrillen-havnsoe.dk
Havnevej 22, Havnsø

Holbæk Golfklub
Dragerup, 4300 Holbæk
Drop in yoga hele sommeren
- på pladsen v. færgelejet i Havnsø
www.detdejligeliv.dk
Tjek også:
www.visitvestsjaelland.dk
www.visitodsherred.dk
www.visitholbaek.dk
for emner som fx:
Cykling, Vandring og Kajak

HUNDESKOVE
Dyremoseskoven
4450 Jyderup
Klosterskov
4400 Kalundborg

Sejerø Minigolf
4592 Sejerø
Kalundborg Golfklub
Røsnæs, 4400 Kalundborg

Dianalund Bypark
4293 Dianalund
Høve Skov
4550 Asnæs

BIOGRAFER

uge 30
Byfest i Kalundborg

Kino - Den Blå Engel Kalundborg
www.kino-kalundborg.dk

24-27. juli
Nakkefestival

Kulturbiografen Frysehuset Holbæk
www.kulturbiografen.dk

26-27. juli
Standup og Musik i Havnsø

Kulturhus Vig Bio Vig
www.vigbio.dk

Professionel økonomistyring, der gør hverdagen nemmere i
alle brancher. Hos os får du meget mere end en bogholder:

27-28. juli
”Yoga Get Away”, Lerchenborg Slot

Mørkøv Kino Mørkøv
www.morkovkino.dk

1-4. august
Geopark festival, Odsherred

Gørlev Filmklub Gørlev
www.den-gamle-biograf.dk

•
•
•
•
•
•

BIBLIOTEKER
Kalundborg Biblioteker:
www.kalundborgbib.dk
Kalundborg
Gørlev
Eskebjerg
Høng
Ubby
Svebølle
Sejerø
Holbæk Biblioteker:
bibliotek.holbaek.dk
Holbæk
Jyderup
Svinninge
Tølløse
Orø
Odsherred Biblioteker:
www.odsbib.dk
Nykøbing S
Hørve
Asnæs
Vig
Rørvig
Odden

Regnskab, der altid stemmer
- vi skaber tryghed i din virksomhed

Personlig rådgivning og sparring
Løbende overblik over alle indtægter og udgifter
Momsregnskab og rettidige indberetninger
Perioderegnskab samt selvangivelse
En fast ekstern regnskabsmedarbejder
Gratis rådgivning fra vores ekspertpanel

Design / tekst af X profil & Bureau P

16. juni kl 13.00
Vilde Blomsters Dag
Bakkendrupvej 28, Store Fuglede

Dragsholm Golf Club
4540 Fårevejle Kirkeby

AKTIV

I hjertet af Havnsø
Du er altid velkommen til at kontakte
Helene Birch, direktør og revisor

www.kentto.dk - Havnevej 59 C, Havnsø - 59 29 69 17 - info@kentto.dk
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MAD & VIN
Café Vesterlyng - Havnsø
www.vesterlyng-cafe.dk
Ravnholtvej 3
59 20 00 66
Havnsø Café og Restaurant
Havnevej 11c
32 10 58 68
Havnegrillen & Ishus - Havnsø
www.havnegrillen-havnsoe.dk
Havnevej 22
59 26 70 30
Havpavillonen - Havnsø
Havnevej 11
22 59 31 11
Restaurant Nordvest - Havnsø
Havnevej 20
Pandekagehuset - Havnsø
Birkebakken 1
Bistro Bispegården - Kalundborg
www.bistrobispegården.dk
Restaurant Gisseløre - Kalundborg
www.restaurant-gisseloere.dk
Restaurant Næs - Kalundborg
www.restaurant-naes.dk
Asgers Fisk - Kalundborg
www.asgersfisk.dk

Strids Mølle (Bageri og Traktørsted)
www.stridsmolle.dk
Åvej 2, 4470 Svebølle
32 22 05 14

OVERNATNING
Vesterlyng Camping - Havnsø
www.vesterlyng-camping.dk
Ravnholtvej 3
59 20 00 66
Skortskær B&B - Havnsø
www.skortskaer.dk
Skortskær 2
27 82 24 65
Rosengården B&B - Føllenslev
www.rosengaardensbb.dk
Myrehøj B&B - Eskebjerg
www.myrehoj.dk
Dragsholm Slot - Hørve
www.dragsholm-slot.dk
Strandhotel Røsnæs - Røsnæs
www.sh-r.dk
Hotel Ole Lunds Gård - Kalundborg
www.hotel-ole-lunds-gaard.dk
Bromølle Kro - Jyderup
www.bromoelle-kro.dk
SHELTERS:

Goosmann Vin - Kalundborg
www.goosmannvin.dk

Sejerø Shelter - Sejerø

Kalundborg Vinhus - Kalundborg
fb: Kalundborg Vinhus

ÅmosenNaturcamp - Jyderup

Café Edderfuglen - Røsnæs
www.cafeedderfuglen.dk
Dragholm Slot - Hørve
www.dragsholm-slot.dk
Slotskøkkenet (1 Mch-stjerne)
Bistro + Madbar

Shelter Høve - Fårevejle
Skanseskoven - Røsnæs
Røsnæs Naturskole - Røsnæs

SAMLINGER

HA’ DET GODT

Odsherred Loppe & Genbrug
www.olg.dk

GENBRUG

Vig Tuskemarked
www.vigmarked.dk

Kalundborg Helseklinik
kalundborghelseklinik.dk

Firhøjskolen
www.firhoejskolen.skoleporten.dk

Havnsø Loppemarked
www.havnsoeborger.dk

MK-Wellness - Jyderup
www.mk-wellness.dk

Højbo Friskole
www.Hoejbo-friskole.dk

Spildopmagerne - Kalundborg
www.spildopmagerne.com

Wellness House - Stenlille
www.wellnesshouse.dk

Bregninge-Bjergsted Friskole
www.bbfs.dk

Loppen - Kalundborg
Bredgade 47

Da Thai Wellness - Holbæk
www.dathaiwellness.dk
Sidesporet.dk - Holbæk
www.sidesporet.dk
Ellebæk Terapi - Holbæk
www.ellebaekterapi.dk
Inovergi - Kalundborg
www.inovergi.dk
Dorte Yawl - Mørkøv
www.kraniosakralterapi.eu
Terapi for indre fred - Kalundborg
fb: Terapi for indre fred

IDRÆT
Føllenslev/Særslev Idrætsforening
www.fsi-sport.dk
Hjembæk Idrætsforening
www.hjembaek.dk
Svebølle Boldklub og Idrætsforening
www.sbi-fodbold.dk
Hørve Idrætsforening
www.hoerveif.dk

Kirppu - Kalundborg
www.kirppu.dk
Loppekup - Kalundborg
www.loppekup.dk
Føllenslev Kræmmermarked
www.tidenssenge.dk
Kommunekram - Holbæk
fb: Kommunekram
Kram & Co - Holbæk
www.kramogco.dk
La Gare - Tølløse
www.lagare.dk

Sæby Kræmmermarked - Høng
Gørlevvej 1
Tissø Kræmmerhal - Høng
Sæbyvej 48
Røde Kors Butikker
Kalundborg
Svinninge
Ubby
Jyderup
Holbæk
Svebølle
Gørlev
Vig
Kirkens Korshær Butikker
Kalundborg
Holbæk
Folkekirkens Nødhjælp
Asnæs
Holbæk

Klinik for fodterapi - Kalundborg
www.fodterapeuterne-kalundborg.dk
Svebølle Fodpleje - Svebølle
fb: Svebølle Fodpleje
Ronny Nielsen - Havnsø
zoneterapi, akkupunktur mm.
Psykoterapeut M. Bunch - Jyderup
www.mariannebunch.dk
Jyderup Fysioterapi
www.jydefys.dk
Min Osteopat - Holbæk
www.minosteopat.dk

KIRKER
Vor Frue Kirke
Adelgade 19, 4400 Kalundborg

Det vilde Køkken - Klint
www.detvildekoekken.com

Vestsjællands Bilmuseum
www.vestsjaelland-bilmuseum.dk

Restaurant Suri - Holbæk
www.suri.dk

Reersø Amerikanerbil Museum
reersoeamerikanerbilmuseum.dk

Bjergsted Slagteren - Bjergsted
www. bjergstedslagteren.dk
Bjergsted Byvej 5, 4450 Jyderup
59 27 63 63

Bakkekammen 45 - interiørmuseum
www.vestmuseum.dk/forside-1
Landbomuseet på Birkendegård
www.landbrugsmus.dk

Særslev Kirke
Skippingevej 2A, Særslev,
4460 Snertinge

Café Forsinket - Jyderup
fb: Café Forsinket Jyderup

Egholm Museum
www.egholmmuseum.dk

Nekselø Kirke
Nekselø 7, 4591 Føllenslev

Brødstedet - Gislinge
fb: Brødstedet

Panzermuseum East
www.panzermuseumeast.dk

Sejerø Kirke
Mastrupvej 4A, 4592 Sejerø
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SKOLER

Nyvangskirke
Nørre Alle 40B, 4400 Kalundborg
Føllenslev Kirke
Kirkemosevej 2A, 4591 Føllenslev

KNÆK & BRÆK

fortsat

SPO R TSFISK ER FO R EN IN G ER :
Holbæk og Omegns Lystfiskerforening
www.holbaekfisk.dk
Fiskerettigheder i Tissø, Lillevangsmosen, Gl. Skovvejmosen og Åmose Å.
Kalundborg Sportsfiskerforening
www.kalundborgsportsfiskerforening.com
Fiskerettighed i Tissø og Halleby Å.
Høng Sportsfiskerforening
www.hsf1952.dk
Fiskerettighed i Tissø, Landagergård Mose og Råmosen.

Pia Bangs Venner
Som medlem af denne forening, bliver du medejer af
fiskekutteren og tilbydes bl.a. fisketure med denne.

Fiskeri i Lammefjordskanalerne
Lammefjordskanalerne er kendt for fantastisk karpefiskeri. I nordkanalen findes mange mindre karper, og i
sydkanalen færre men store. Desuden kan man fange
skaller, brasen, aborre, ål og gedder (især i sydkanalen).
Bemærk at Sydkanalen også byder på havørred i foråret.
Fiskeri i kanalerne kræver specielt fiskekort, og der kan
købes dag- og ugekort. Tjek fx www.ny.o-s-f.dk

Gørlev Sportsfiskerforening
www.goerlev-sportsfiskerforening.dk
Fiskerettighed i Tissø og Halleby Å.
TØS - Tuse Å’s Ørred Sammenslutning
www.tuseå.dk
Fiskerettigheder i Tuse Å, Elverdamsåen, og Truelsbæk.
Odsherreds Sportsfiskerforening
www.ny.o-s-f.dk
Fiskerettigheder i Lynghusemosen, Nyrupmosen, Tissø,
Lammefjordskanalen og flere vande via SU (Sjællandske
Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg).

16 -18. august Sjællands Odde
Tilmelding senest 9. aug.
(først til mølle - max 300 deltagere)
www.makrelfestival.dk
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NEKSELØ

20 min. fra Havnsø

Kajakturen rundt om øen er ca 12 km
Et besøg på Nekselø er et must - og turen rundt på øen
foregår til fods. Når du lander på østsiden af øen i den
lille havn, kan du vælge imellem to ruter; nord eller syd.
Led og afspærringer ved folde har passager, der ikke er
egnede for barnevogne, trækvogne og lignende. Derfor
er det klogest at holde sig til grusvejen midt på øen, hvis
der medbringes sådanne “køretøjer”.
Det anbefales, at afsætte det meste af en dag, når du
på egen hånd begiver dig på tur, hvad enten du vælger
én rute eller en hel rundtur om øen. Du kan også vælge
guidede ture ved Gitte Slots. Disse finder sted i juli.
Tilmelding på tlf. 29 91 27 09.

Ønsker du i kortere eller længere tid at opholde dig på
Nekselø, er der mulighed for at leje bolig. Se mere her:
www.nekseloeliv.dk/Udlejning.html
På grund af særpræget natur med sjældne planter og
den truede klokkefrø, er Nekselø fredet.
Se mere på fx: www.hansreckweg.dk/nexel
Nekselø er tæt forbundet med Havnsø; det er som én familie. Ved lavvande siges det at være muligt, at vade fra
Havnsø til øens sydspids - men vov dig aldrig ud alene.
På grund af fuglenes yngletid, er færdsel på stranden
forbudt i perioden 1/4 - 15/7

Husk gode travesko og vand til turen rundt samt madpakke - og om sommeren også badetøj, for du finder
nemt et sted at bade. Husk, at ha’ styr på færgetiderne.
Der arrangeres kajakture rundt om Nekselø.
Kontakt fx. Havnsø Sejlklub.
Ved juletid kan man tage færgen over til øens julegudstjeneste - en varm oplevelse i en kold tid.

AKTØRER 2020

60 21 22 40
Græsmarksvej 13, 4591 Føllenslev
www.troelsas.dk

Er du arrangør eller har du på anden måde noget at byde
ind med til næste udgave af SPOT ON... så kontakt os
- og helst via mail - TAK.

Høje skrænter mod vest
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Fritlevende påfugle på Sejerø siden 1982

SEJERØ

ø-ferie med det hele

Udforsk Sejerø: I bil, på cykel eller i travesko. Sejerø
byder på adskillige oplevelser - såvel på egen hånd som
ved deltagelse i arrangerede ture i løbet af sommeren.

SPOT ON

Blandt andet:

og omegn

l Guidede rideture.
l Bukkejagt med bue og pil.
l På Åben-Ø-Dag sættes alle sejl til for, at gøre et
besøg ekstra spændende.
l Påskedag trilles æg, en gammel tradition, hvor
både beboere og turister deltager.
l Eller du kan finde løbeskoene frem og deltage i
Sejerø Runden.
l Måske en tur øverst oppe i fyret kan lokke.
l Er du tosset med golf, tilbyder den smukt
beliggende 9-hullers bane fx. golf-pakker inkl.
færgebillet med bil, greenfee, overnatning og
forplejning.
l Eller hvad med en gang mini-golf, gigantskak, 
petanque og lignende udendørs spil.
l Og hvis fortiden lokker eller vejret driller, kan et
besøg på museet være løsningen.

Et magasin bli’r til
Ikke alt vedrørende magasinet blev, som i den
første drøm, men vi kom tæt på. Fx noget at samles
om, og et redskab til at rette fokus på Havnsø og
området omkring, netop i en tid, hvor der er aktivitet
på flere planer omkring udvikling af Havnsø.
Der var stunder i processen, hvor det forekom
urealistisk, at der skulle komme et magasin ud af
anstrengelserne. Men det lykkedes. Du sidder med
beviset; et magsin på godt gammeldags papir, eller
du bladrer i den elektroniske udgave på skærmen.

Fugleinteresserede ved sikkert allerede, at tejsten yngler
på Sejerø og, at noget så eksotisk som påfugle er vildtlevende på øen. Der kan også iagttages store rovfugle,
sæler, rådyr mm.
Du behøver ikke, at medbringe madpakke eller drikkevarer. Der findes spisesteder, og er én dag ikke nok, findes
også overnatningsmulighed på Sejerø.
Uddybende info på www.sejero.dk

Med lidt medvind kommer vi igen i 2020, og dine
indspark med kritik og forslag til forbedringer er et
vigtigt redskab. Skriv til os!

Øens vartegn er opført i 1852
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Det var et sats, både økonomisk og arbejdsmæssigt, og det er denne udgivers debut som udgiver.
Det skal selvfølgelig beklages, at der kan være
begynderfejl og andre uhensigtsmæssigheder, men
set igennem et filter af glæde og stolthed over den
førstefødte, er magsinet vist okay, og forhåbentlig
til glæde for læsere og annoncører.
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OLE OLSEN

Man kan undre sig over, om ikke
Henning Bahs og Erik Balling, da
de skrev manuskipt til Nordisk
Films store succes, netop døbte serien Olsen Banden som en
cadeau til Ole Olsen? Og apropos
Olsen Banden, så er det Havnsø-Kunstneren og kosumier Lotte
Dandanell, der står bag kostumer
til den populære film-serie.

Dansk films mægtige
igangsætter fra
Starreklinte

Fem år før sin død afslørede filmmanden sit fint dekorerede gravmæle, og udtalte (i uddrag):

Det imponerende gravsted v. Høvevej 57 tæt på Asnæs

Starreklinte er nærmeste nabo til Havnsø, og derfor
låner vi lidt af berømmelsen.

tyr. Som ni-årig opnåede han at blive anholdt for simpelt
tyveri af nogle få rigsdaler. Senere blev han anbragt på
drengehjem, og efter at have forladt landbruget som 18
årig og søge lykken i København, blev han idømt 8 dages
fængsel for et mindre svindelnummer. Senere fik han
en dom for bondefangeri, da han sammen med sin bror
etablerede privat jobanvisning. Derefter undgik Ole Olsen
at rage uklar med loven.

Sig navnet; Ole Olsen, og motorentusiaster vil tænke på
speedway-verdensmesteren fra Vojens i Sønderjylland.
Kong Olsen regerede og gav konkurrenterne baghjul i
1970’erne.
Omkring et hundrede år tidligere løb en knægt med
samme navn rundt og lavede narrestreger i Starreklinte
og omegn, når han da ikke deltog i det hårde arbejde for
at bidrage til sin fattige families eksistens.

Efter et par år til søs, afprøvede Ole Olsen forskellige af
sine mange talenter på markededer og lignende. I løbet
af 1890’erne blev han gift med sin Anna, og fik fem
børn. Økonomien blev bedre og han kunne betale sognet
750 kr. for at få løst sin mor ud af fattighuset. Successen fortsatte, i 1896 blev han direktør for et nyt tivoli i
Malmø, hvor han tjente en formue, og her flirtede han
for første gang med filmmediet.

Drengen Ole Olsen blev også senere “konge”, nemlig
verdens første filmkonge, og filmentusiaster forbinder
nok først og fremmest navnet Ole Olsen med grundlæggeren af Nordisk Film. Filmens Ole blev født i 1863 og
voksede op under ludfattige kår i Starreklinte i Vallekilde
Sogn, og hans urne blev senere gravsat i en tidligere
bronzealderhøj på toppen af Esterhøj ved Høve, og
således vendte han hjem efter et begivenhedsrigt liv.
Overvind de mange trin op og snyd ikke dig selv for den
storslåede udsigt ud over landskabet
Ole Olsens opvækst og færd frem til egentlig succes
bød på adskillige udfordringer og besværligheder. Som
syvårig blev han sendt ud at tjene som gåsevogter på en
gård i Skippinge. Siden tjente han på andre gårde i nabolaget, og når han, som klapper, deltog i jagt på Egemarke og Ordrup Næs, kunne han efterfølgende hjembringe
fuglevildt til den fattige husholdning.
Ole Olsen var ordblind og samtidig beviset på, at dette
var uden betydning, når blot der fandtes vilje, og det
gjorde der i høj grad. Vilje til at overleve og vilje til even-

21 år senere blev filmpionerens jordiske rester anbragt
i mausoleet, der tjener som familiegravplads. Gravkammeret er forseglet og åbnes først for offentligheden 200
år efter Ole Olsens død. Han blev 80 år.

”Jeg rejste dette Mausoleum i en gammel Krigergrav
for at give et Billede af Tiden, hvori vi lever. Naar min
Aske om faa Aar er begravet her, mures Højen til, og
saa maa den ikke aabnes før om to Hundrede Aar. Saa
skal den Tids Mennesker da komme og se, hvad vi oplevede i vor Tid, hvad vi skabte af Aand og Teknik. Det
er den kulturelle Mission med min Gravhøj… I den fattige Vogterdrengs Gravhøj vil vor Tid leve frem gennem
Aarhundreder, naar den gamle Gøgler længst er glemt.
Det er mit Maal og min Mission før jeg dør.”

I 1905 åbnede han Biograf-Theatret på Vimmelskaftet
i København, og efter et mislykket forsøg på, at få det
franske filmselskab Pathé til at producere film med
handling, gik han selv i gang i Valby. I 1906 stiftede han
Nordisk Films Kompagni og allerede to år efter, var produktionen på 100 film, som blev sendt ud i det meste af
verden. Herefter fulgte etablering af filialkontorer i flere
storbyer, blandt andet Wien, London, Paris, Berlin og
New York. Den tidligere gøgler havde fart på.
Den kontroversielle film, Løvejagten, blev grundlaget for
Ole Olsens personlige succes i filmbranchen og banede
vejen for dansk films storhedstid. Nordisk Film, med Ole
Olsen som generaldirektør var et af verdens mest indflydelsesrige filmselskaber indtil 1. Verdenskrig spændte
ben og de verdensomspændte aktiviteter aftog. Ole
Olsen opgav posten som generaldirektør i 1922.
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kulturhus
GiMLE
MUSIK

●

FILM

●

KUNST

●

Man tager en nytilflyttet
person, ønsket om at blive en del af lokalsamfundet, en stor portion vilje,
en forening, et drys godt
humør og en rød chili.

Lad os springe indledningen over og med det samme plante dig i en fremmed og mindre by et sted
i provinsen. Foruden flyttelæs har du medbragt ønsket om at blive en naturlig
del af dine nye omgivelser,
og du er forberedt på, at det nok ikke sker ”over night”.
Det er ikke vigtigt for pointen i denne fortælling, men du
er kvinde, fraskilt og ikke helt ung. Du kunne lige så godt
have været mand og del af en familie med børn...

MAD

KONCERTPROGRAM SÆSON 2 - 2019
Start med et lækkert måltid i SPISEKÆLDEREN kl. 18:30
Koncertstart kl. 20:00
20. sep. Sæsonåbning med stort irsk band

:

Skiftende
udstillinger i
GimleGalleri
ved hvert
arrangement

11. okt.

Benita Haastrup Trio [DK]
Los Cubraz [Cuba/DK] . Salsa – Big Band

25. okt.

Georg Mihalche & Calibut Band . [Rom/DK] . Roma-musik
+ andet zigøjnerorkester

15. nov.

Kristin Korb quartet [DK] . Dansk Jazz i international klasse
Emil de Waal feat Old News: Randi Laubek, Nulle,
Jacob Anderskov, Peter Rosendal, Mads Hyhne m.fl.

29. nov.

Fried Ocra Band [DK] . Østjysk blues når det er bedst
EZZA [Niger/Fr/Alg] . Tuareg rock / Desert blues fra Niger

27. dec.

Bobo Moreno danseband / Gimles traditionelle julebal
Foreløbig programsat

En naturlig start er, at foretage dine indkøb i den lokale
Brugs, hvis der findes en sådan, uanset den måske ikke
har så mange specialvarer som du er vant til, og som du
tror du ikke kan leve foruden. Her vil du se og efterhånden
genkende lokale ansigter, og du vil selv blive bemærket,
for de indfødte er meget observante og spotter alt nyt
omkring dem - især fremmede og nye ude fra. Du bliver
set, når du går rundt med indkøbskurven under armen,
og ganske hurtigt bliver du genkendt på din vej igennem
byen. Enkelte af byens borgere vil smile til dig og måske
sende et lille nik i din retning, især hvis du selv har let ved
at finde din glade attitude frem. Vent lidt med den overstadige glæde; ydmyghed er en dyd blandt “nye”.

GIMLE:DOX
Dokumentarfilm og snak med instruktøren efter filmen.
Caféen åbner kl. 18:00. Filmstart kl. 19:00
Onsdag d. 4. sep.
Onsdag d. 2. okt.
Onsdag d. 6 nov.
Onsdag d. 8 januar 2020

+

Hvis du ikke efter adskillige besøg i Brugsen har mødt din
nye slyngveninde, så spørger du brugsuddeleren, hvordan
det står til med foreninger i byen. Antallet af foreninger er
ofte proportionalt med antal indbyggere. Vi kigger inden
for i tre tilfældige foreninger i din nye by, Fjernstrup.

Hold din fest
i Gimle
Kontakt Frank Buch
buch.frank@gmail.com
eller 23 80 74 27

Gimle støttes af:

Gl. Stationsvej 12, 4591 Føllenslev
facebook: Kulturhus Gimle - Føllenslev
www.kulturhusgimle.dk
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Videre til foreningen for
husflid, hvor lyden af strikkepinde konkurrerer med
kvindestemmer. Måske tilsat en enkelt mandsstemme tilhørende en midaldrende og temmelig synlig
fyr med halvlangt hår og
neglelak. Han er forøvrigt
også medlem af kulturforeningen, hvor han af og til læser
op af egne eller andres digte. I husflidforeningen strikker
han lange og farvestrålende halstørklæder, imens de øvrige fremstiller alt muligt strikbart. Det meste af foreningens produktion sælges på det årlige julemarked i det lille

Det kunne være i Havnsø, at du skulle pakke flyttelæsset
ud, men i stedet kalder vi din nye by for Fjernstrup. Og
hvordan finder du så vejen gennem labyrinten af fremmede mennesker og nye indtryk, helt frem til at kunne kalde
dig selv for en af fjernstrupperne.

Tilmelding, billetter og info: www.kulturhusgimle.dk

Billetter købes ved indgangen

OPSKRIFT PÅ
I NTEGRATION
I PROVINSEN

:

på et glas vin eller te. Hvis
du er kulturjunkie, er det
naturligvis her du banker
på og her dit nye sociale
liv starter.

Lad os starte i kulturforeningen. Det kan være en læseklub, en filmklub eller en kunstforening, for at nævne
noget, der ligger lige for. I Fjernstrup Kulturforening finder
du en del tilflyttere fra København og andre storbyer, hvor
kunst og kulturrelle tilbud er mangfoldige, og de kulturafhængige tager afhængigheden med, uanset hvor de flytter hen. Foruden de kulturelle samlingspunkter bydes der
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fortsættes...

SEJERØ

ANNONCØRER
9 Fårevejle

NEKSELØ

HAVNSØ 1

ØSNÆS

Eskebjerg 3

ASNÆS

5 Kalundborg

2 Føllenslev

6

Svebølle

TAK til vores
annoncører.
Uden jer; intet
RERSØ
magasin

1 Vesterlyng Camping
www.vesterlyng-camping.dk
Ravnholtvej 3, Havnsø
59 20 00 66
1 Havnegrillen & Ishus
www.havnegrillen-havnsoe.dk
Havnevej 22, Havnsø
59 26 70 30

Hølkerup 10

7

2 EJ Vejstriber
www.ejvej.dk
Græsmarksvej 13, 4591 Føllenslev
40 20 69 79
2 TROELS A/S
www.troelsas.dk
Græsmarksvej 18, 4591 Føllenslev
60 21 22 40
2 MT Byg
Strandgårdsvej 20, 4591 Føllenslev
29 99 26 27

4 Svinninge

2 Kulturhus Gimle
www.kulturhusgimle.dk
Gl. Stationsvej 12
4591 Føllenslev

Jyderup

3 Klima 2000
www.klima2000.dk
Eskebjergvej 57
4593 Eskebjerg

8 Ruds-Vedby
1 Havnsø Consult
Havnevej 42, Havnsø
23 43 04 54
1 Det Dejlige Liv - Drop in yoga
på pladsen v. færgelejet i Havnsø
www.detdejligeliv.dk
1 Havpavillonen
Havnevej 11, Havnsø
22 59 31 11
1 BB Auto & Maskinservice
Havnevej 57, Havnsø
24 20 34 50

1 Café Havnsø
Havnevej 11, Havnsø
32 10 58 68
fb: Havnsø Café & Restaurant

1 Murer Henrik Hansen
www.hhmurer.dk
Møllehøj 23, Havnsø
20 24 84 44

1 Skortskær B&B
www.skortskaer.dk
Skortskær 2, Havnsø
27 82 24 65

1 Havnsø Tømrerog Snedkerforretning
Havnevej 25, Havnsø
59 26 95 54 / 21 79 70 78

1 Værftet i Havnsø
www.vrft.dk
Havnepladsen 14, Havnsø

1 Havnsø Blinkilde
www.havnsøblik.dk
Bøgevej 10, Havnsø
26 21 58 20

1 Strandgårdens Gårdbutik
fb: Strandgården’s Gårdbutik
Strandvej 2, Havnsø
35 26 18 10

1 Kentto
www.kentto.dk
Havnevej 59 C, Havnsø
59 29 69 17

1 CPH+ Regnskab
www.cphplus.dk
Havnevej 30, Havnsø
35 26 18 10

1 Musik i Havnsø
www.musik-i-h.dk
Havnepladsen 12, Havnsø
30 24 93 68
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4 Lotte Waldbaum
lottewaldbaum@gmail.com
21 21 86 86
5 Danrevi
www.danrevi.dk
Vestre Havneplads 13,2, Kalundborg
59 51 04 61

forsamlingshus. Overskuddet doneres til hjælpeorganisationer. Kaffe,
te, øl og småkager fra Brugsen er på
menuen i dette forum. Hvis du i forvejen
er kendt som den, der altid giver strikkede julegaver, er det nok i husflidforeningen
du fortsætter din rejse.
Den tredie forening er spilleforeningen, hvor der spilles
både musik, brætspil, dart og billard. Alt spilles med
åbenlys munterhed og der skylles efter med øl og mere
øl. Her oplever du måske ikke så meget opmærksomhed,
og det kan være forholdsvis nemmere at glide ubemærket
ind i mængden, så er du lidt introvert og ikke voldsomt
tiltrukket af mere specifikke interessefællesskaber, er
det her du bør spille dine kort for at vinde nye bekendte.
Mon ikke du har regnet ud, at denne fortælling peger på
foreningsliv som en vej til lokal integration, og vi kan jo
afrunde din ankomst med et tænkt scenarie. Husflid er
ikke din stærke side. Du elsker musik men ikke andre
former for spilleri, og du drikker mere te end øl.
Kulturforeningen har, via facebook, inviteret til åbent arrangement i aften, med foredrag om en for længst afdød
lokal kulturpersonlighed. Arrangementet får mange likes,
og der er mange tilmeldte.

Du ankommer, kigger rundt i forsamlingen
og noterer dig, at en herre holder lidt øje
med dig. Varme øjne og indbydende smil.
Det vil være nærliggende, at sætte sig på
den tomme plads ved siden af ham. Men
lad være, du ved ikke hvem af de tilstedeværende kvinder han har en fortid sammen
med, eller nutid. Det er nemt at støde en forsmået tidligere kæreste, og dit eget omdømme kan blive
grundlagt i aften. Find en neutral plads ved siden af en
kønsfælle - og nyd foredraget i anonymitet.
Efter foredraget, hvortil der var kaffe, te og hjemmebag,
beder formanden om hjælp til oprydning og opvask. Derefter beder hun om hjælp med at lave chili con carne ved
næste ordinære møde. Ingen melder sig, og det er din
chance. Du rejser dig og tilbyder at stå for maden, takker
samtidig for en dejlig aften, tilføjer dit navn og, hvad alle
allerede godt ved; at du er ny i byen. Men du er nu, med
din gestus, på vej til at blive en del af flokken. Sværere
er det ikke.
Og den røde chili? Ja, den skal jo hakkes og tilberedes
sammen med kød, bønner, andre grøntsager og øvrige
krydderier, når du i næste uge skal traktere. Endvidere
kan du betragte chilien som et udtryk for, at krydderi gi’r
livet smag.

6 Bjergsted Slagteren
www. bjergstedslagteren.dk
Bjergsted Byvej 5, 4450 Jyderup
59 27 63 63
7 Strids Mølle Bageri og Traktørsted
www.stridsmolle.dk
Åvej 2, 4470 Svebølle
32 22 05 14
8 Birkegården
www.birkegaardens-haver.dk
Tågerupvej 4, 4291 Ruds-Vedby
58 26 00 42
9 Vejrhøj Vingård
www.vejrhoj.dk
Vejrhøjvej 9, 4540 Fårevejle
21 20 08 68
10 Dalsbakkegård
www.dalsbakkegaard.dk
Grønlandsvej 4, Hølkerup, Nyk. S
59 32 87 00

ANNONCER 2020
Reservér annonceplads i magasinet
og i dit budget allerede i år.
Der er begrænset annoncemængde
i SPOT ON HAVNSØ og omegn.
Så, først-til-mølle...
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I N ITIATIVGRUPPER
& I LDSJÆLE
i Havnsø

Design og kommunikation
- gerne med et glimt i øjet...

UDVALGTE CASES (foruden dette magasin)
- solo eller i samarbejde med andre kreative:
DR: Nyhedsgrafik, program-logos, intranet mv.
Kalundborg Kommune: Div. projekt-logos og KulturPris-skulptur.
NCLF: Grafisk profil, PowerPoints, plakater mv.
Vestforbrænding: Opsætning af kommunale affaldsplaner, magasin-elementer, medicin-kampagne.
Danmarks Jægerforbund: Grafisk profil, logo, årsberetninger, div. tryksager, plakater, roll-ups mv.
Jægernes Naturfond: Totaldesign incl. hjemmeside.
Hammer Vine: Totaldesign incl. hjemmeside.
Menthol: Totaldesign incl. hjemmeside.
Danske Designere: Hjemmeside.
Vartovpsyk: Hjemmeside.
Nationalbanken: Elementer til hjemmeside.
Danske Bank: Delvis Intranet.
Topdanmark: Delvis Intranet.
CNS Miljø: Grafisk profil.
Kulturhus Gimle: Grafisk profil, logo, sæsonprogrammer, plakater, hjemmeside.
Værftet i Havnsø: Diverse grafisk kommunikation.
Ballast: Vandspare-kampagne anvendt i Rumænien.
Coca-Cola: Forhandler-magasin, katalog.
Fiat: Kunde-magasin, koncept + løbende layout.
Q8: Kunde-magasin, koncept + løbende layout.
HNG: Kunde-magasin, koncept + løbende layout.
Ældresagen: Medlems-magasin, koncept + løbende layout.
SkiMagasinet: Koncept + løbende layout.
SportsMagasinet: Koncept.
Guldsmedebranchen: Logo.
Borups Højskole: Logo.
Den Blå Avis: Logo.
Spies/Conair: Logo.
Microsoft: Projekt-logo.
osv.

MICHAELREINHARDT
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I 2018 stiftedes Havnsø Lokalråd efter et vellykket borgermøde på Værftet, og gennem dette nye forum vokser
lokale visioner frem. Lokalrådet er byens officielle talerør, i direkte dialog med kommunen - en forudsætning
for, at en mere målrettet udvikling ind i fremtiden kan
finde sted. Havnsø har fået en tydeligere stemme med
byens lokalråd, og det betyder flere synlige tiltag til gavn
og glæde for både fastboende og besøgende.
Fx. har lokalrådet søgt og fået bevilget en klækkelig sum
fra Nordea-fonden til etablering af badebro og sauna på
havnen. Endvidere er dette magasin opstået på initiativ
af Lokalrådet - med det formål, at udbrede kendskabet
til Havnsø og de faciliteter, byen og nærområdet byder
på. En inspiration og guide til såvel lokale som besøgende i området. Læs mere: www.havnsoelokalraad.dk
Havnsø Borger og Kultur
Før foreningen bag Værftet opstod og påbegyndte sit
aktivitetsfremmende arbejde, og før Lokalrådet kom til,
var foreningen Borger og Kultur den førende drivkraft bag
diverse arrangementer i byen. Foreningen er stadig aktiv
og tilbyder alternativer til fx. Værftets arrangementer.
Borger og Kultur er blandt andet arrangør af sommerens
loppemarked på havnen, Skt. Hans arrangement og juletræstænding. Læs mere: www.havnsoeborger.dk
Værftet

GRAFISK DESIGN // VISUEL KOMMUNIKATION
www.michaelreinhardt.dk
mr@michaelreinhardt.dk

Havnsø Lokalråd

PS - Vi ses i Havnsø

Denne forholdsvis nye institution er under stadig tilpasning til udviklingen i Havnsø, og har blandt andet efter
nedlæggelse af den gamle kro fået en central funktion

som samlingssted. Værftet er beskrevet tidligere i dette
magasin. Læs mere: www.vrft.dk
Havnsø Sejlklub
Sejlklubben står bag flere aktiviteter på vandet, og har
blandt andet fokus på, at medlemmerne skal kunne
dyrke sejlsport uanset alder, niveau og erfaring.
Læs mere på: www.havnsoe-sejlklub.dk
Havnsø Fritids- og Lystfiskerforening
Kontakt via: www.danskefritidsfiskere.dk
Erhverv i Havnsø
Der findes flere erhvervsdrivende i Havnsø end man
skulle tro, hvis man cykler en tur igennem byen og
spejder efter butikker og skilte. Nogle få skilte antyder
ganske vist, at ikke alle må finde job udenbys, og at byens største virksomhed, K-Salat ikke er ene om at sørge
for mad på bordet.
Fremtiden...
Vi er mange aktører og ildsjæle, der arbejder for udvikling og liv i Havnsø. Der mangler hverken lyst eller ambitioner. Og når alle trækker samme vej, når vi i mål.
Uanset udvikling vil fremtidens Havnsø handle om
mennesker og muligheder, og vi vil fortsat mærke mild
havgus fra den bugt vi er en del af. Området vil også
fremover være præget af naturen og være velforsynet
med skønne solnedgange - det kan udviklingen ikke
ændre på.
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S p ot on:

www.havnsoelokalraad.dk
BAGEST: Kristian Olsen (formand), Carsten Nielsen, Kristian Kallenbach (sekretær), Jack Clemensen (suppleant), Thomas Nielsen
FORREST: Ingelise Wesselgreen (næstformand), Orla Riishede (suppleant), Jesper Ottosen (kasserer), Mikael Sørensen

www.havnsoelokalraad.dk

BLIV MEDLEM af Lokalrådet
Du kan melde dig ind ved at indbetale det årlige kontingentet på 50 kr.
på vores bankkonto i Danske Bank 9570-12544146 eller via MobilePay 21639
HUSK! at påføre email og telefonnr.

SPOT ON

Redaktion
Michael Reinhardt
Brit Caroline Pallesen
Bladudvalget/Havnsø Lokalråd

og omegn

Foto og grafisk illustration
Michael Reinhardt: forside, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 22,
24, 25, 29, 34, 35, 36, 38, 45
Bjergsted Lokalhistorisk Arkiv: side 9, 16
Pixabay: side 15,25,27,37,39

Udgives af Michael Reinhardt Grafisk
i samarbejde med Havnsø Lokalråd.
Oplag: 5.000 - omdeles og udleveres gratis.
www.spotonhavnso.dk
spotonhavnso@gmail.com
60 19 50 32

Ide og layout: MichaelReinhardt.dk
Tryk: FerieDanmark / Green Graphic
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