Agenda 21 foreningen inviterer til

SENSOMMERTUR
Søndag d. 9. september kl. 9.00 kører bussen fra parkeringspladsen ved Fredensborg Station.

Første mål er Gartneriet Toftegård
Gartneriet i Vedskølle, syd for Køge, producerer og sælger økologiske
planter til den spiselige have.
Vi bliver vist rundt i det
smukke gamle gartneri, der
har et kæmpe udvalg af blandt andet chili, tomater, krydderurter,
udplantningsplanter, spiselige blomster og andre spiselige specialiteter. Der
fortælles om stedet, produktionen, om planterne og deres dyrkning og vi vil
smage på et spændende udvalg af tomater. Efter disse fantastiske smags- og
synsindtryk, slutter vi med en sandwich-frokost i Drivhus-Cafeen.
Der vil naturligvis være tid til at købe økologiske afgrøder med hjem.

Så går turen videre til Slangerup, hvor vi besøger
jordbruget Hegnstrup
Stedet har været drevet økologisk siden 1976, og ejerne var med til at
starte den økologiske bevægelse i Danmark.
Jordbruget omfatter 30 tdl. med mange forskellige slags grøntsager,
kløvergræs og korn; men også arealer, der ligger hen med vild natur.
Gårdens husdyr består af køer, får, heste, høns og ænder.
På Hegnstrup lægger de stor vægt på Agenda 21 værdierne: økologi,
bæredygtighed og alsidighed (biodiversitet). Således producerer de
selv alt det foder deres dyr spiser. De bruger egen husdyrgødning på markerne og producerer også selv de fleste af de
frø, de har behov for. Endelig tilstræber de at kunne producere grøntsager og kød til brug hele året. Denne økologiske
holdning er med til at befordre en stor mangfoldighed af vilde
planter, insekter, fugle og dyr, og det sker under minimalt forbrug af
indkøbt energi. Vi vil blive vist rundt på markerne og på gården og
høre om de udfordringer og glæder, der følger med økologisk,
bæredygtig drift.
Vi slutter med kaffe og hjemmebag på Hegnstrup inden bussen
starter hjemturen til Fredensborg. Vi satser på at være tilbage i
Fredensborg senest kl. 17.00.

Tilmelding:
Pris for deltagelse:

Betaling:

Kan ske til Merete Skjønberg Larsen på tlf. 22775006 eller mail lar.lang@mail.dk
senest d. 26. august.
200,- kr. der dækker transport, rundvisning de to steder samt frokost og
eftermiddagskaffe. Drikkevarer er på egen regning. Sandwichene er store, men ved den
større sult er det muligt at købe en ekstra for kr. 75.
Der vil være mulighed for at købe varer på begge besøgssteder.
Skal også ske senest d. 26. august på konto 2415 - 5909 154 008 - eller til Merete enten
kontant eller via mobile pay på 22775006 - eller kontant til Anni Lenskjær.

Agenda 21 foreningen i Fredensborg Kommune

