
 

 

 

Familieudvalgets Studietur 2017. 
 

 

Turen går til Stevns – 18. – 20. maj.  

 

Indkvartering på Hotel Klinten i Rødvig, Søndervej 8, 

4673 Rødvig Stevns 
 

 

Torsdag d. 18.maj 
Kl. 12.30 

Kratgårdens Kunsthåndværk ved Ranes Banke, Kratvej 12, St. Tårnby 4652 Hårlev. 

Turen begynder på Kratgården med frokost. 

Birgit Larsen giver os et overblik over kunstnerlivet på Stevns og fortæller om hvordan kunst og 

lokale fødevarer spiller sammen i aktiviteter på Stevns. Vi kan opleve hendes galleri, der har 25 års 

jubilæum i år. Kratgården rummer bolig for 3 generationer samt værksteder for keramik, maleri o.a. 

Der bliver lejlighed til at gå op på Ranehøj og nyde udsigten på trods af en blodig historie om Rane 

Jonsson, der dræbte Erik Klipping.  

Vi afslutter med eftermiddagskaffe på Kratgården og kører derfra kl. 15. 

 

Vi kører ca. 8 km til Højgård, Maglehøj 24, 4652 Hårlev. Her besøger vi en ung landmand, der har 

en alsidig bedrift med 90 ha løg og i omegnen af 800 ha jord i alt. Hans Ingemann Nielsen er 

slagtersøn og hoppede som 21 årig ud i at være landmand, og det går derudaf med nye projekter. 

Vi tager en kort markvandring og ser og hører hvordan Hans forvalter sit landmandsliv. 

 

Eventuelt et kort stop i Hårlev hos Gro Strømnæs, der sælger smykker lavet af kvinder i Kenya. 

 

Middag på Hotel Klinten 

Vi inviterer nogle lokale producenter til middag og har bedt kokken tilberede en enkel middag med 

de lokale fødevarer. En faglig aften a la ”Sid med ved bondens bord”. 

 

Fredag d. 19. maj 
Morgenmad på Hotel Klinten 

 

Kl.9 

Strandegård hos Bent Jensen St Elmuevej 2, 4640 Fakse 

Økobedrift med ærter, blåbær, æbler og skotsk højlandskvæg 

 

Kl. 11 

Utopia v. Pia Frøslev Sigerslevvej 31, 4660 St. Heddinge    

Krydderurteproduktion friland og udplantningsplanter i drivhus Øko 

 

Kl. 12 

Frokostpause med mange muligheder: 

Der er frokost på Traktørstedet Højruplund, Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge  

Klinteshoppen med lokale kunstnere i aktivitet er åben 

Stevns museum med udstilling om Unescos kulturarv  

Højerup Gl. Kirke ud til Klinten står halvvejs ud over klinten 

Stevns Klint er optaget på Unescos kulturarvsliste og ligger foran vores fødder, hvis vi har lyst til at 

trave lidt på trampestien eller gå ned ad klinten 

 

 



Kl. 14.30  

Klippingegård v.William Perch-Nielsen, Bjælkerupvej 165, 4672 Klippinge   

Gårdbutik med æg og grøntsager – konventionel – 2. generation på gården  

 

Kl. 15.15 

Nørbys Grøntsager 

Ole Nørby Esagervej 8, 4672 Klippinge  

Gårdbutik – økologisk 2. generation på gården 

Har salg engros og er leverandør til Køge Fødevarefællesskab 

  

Kl.16 

Engvang Frugt & Specialiteter, Varpelevvej 2, 4671 Strøby v) Dan Nielsen 

Bredt sortiment af frugt og bær i plantagen. Formand for Stevns Fødevarenetværk 

 

Kl. 17 

Store Heddinge har været hovedbyen på Stevns. I dag er handelslivet udfordret. Vi tager en gåtur på 

Algade og ser hvordan trusler og muligheder udfolder sig. Måske et pitstop på Cafe Algade. 

 

Store Heddinge Kirke er 8 kantet – den må vi se. 

Kirketorvet 9, 4660 Store Heddinge 

  

Middag på Hotel Klinten 

Hvis vejret tillader det – og det gør det – laver vi barbecueparty på terrassen 

 

 

 

Lørdag d 20. maj 
 Morgenmad på Hotel Klinten 

 
 

Vi kører til Vallø Hovedgård, Billestoftvej 3, 

4600 Køge og møder her kl. 9.30 Mogens 

Worre Jensen, der er landbrugsfaglig leder 

på Vallø Stift. 

 

Mogens Worre vil fortælle os om Vallø Stift 

med landbrug, skovbrug og 

æggeproduktion og campingplads foruden 

slottet og mange huse.  

 

Vallø Æg sælges i Netto og de er 

frisklagte!!! 
 

 

Vi får lejlighed til at gå lidt rundt om slottet og se parken og kigge ind i vestibulen, men vi kommer 

ikke ind på slottet til de adelige damer. Og vi slutter med at se æggeproduktionen.  

 

Ved 11 tiden går turen mod Køge Torv, hvor der er torvedag med flere af producenterne fra Stevns 

Fødevarenetværk.  

 

Vi afslutter studieturen med i Køge.  

 

 

 

 

 

 

 



Links til yderligere information: 

www.klinten.dk  

www.kratgaarden.dk  

www.slotsæg.dk    

www.stevnsfoedevarenetvaerk.dk/  

www.stevnsklint.dk 

 

 

Hotel Klinten  tlf. 56506800 info@klinten.dk  

Kratgården tlf. 56267607  

Bent Jensen  tlf. 40449606 boj@strandegaard.dk 

Pia Frøslev tlf. 29916930 frilandsurter@gmail.com 

Traktørstedet Højruplund tlf. 56502911  

Klippingegård tlf 20296608 klippingegaard@dlgmail.dk  

Nørbys Grøntsager tlf 20419036 kontakt@norbysgrontsager.dk  

Engvang frugt & Specialiteter tlf. 22191022 mail@engvang-frugt.dk  

Vallø Æg tlf. 40899728 mwj@valloestift.dk  

 

 

 

Praktiske informationer: 
 

Kontaktpersoner 

Else Nørgaard tlf. 20 42 07 00 

Inger Skamriis Andreasen tlf. 20 65 85 33 

 

Pris for turen 
Kr. 1.500 incl. moms pr. person   

Prisen includerer  overnatninger i dobbeltværelse,  entreer, 

foredrag og måltider.  

  

Da studieturen økonomisk helst skal hvile i sig selv, bliver vi 

nødt til at tage forbehold for, at der kan være betaling for 

drikkevarer af egen lomme.  

Betaling for turen kan ske ved faktura til regionskontor eller hjemadresse. 

 

Overnatning 

Overnatning på Hotel Klinten.  

På dobbeltværelserne laver hotellet adskilte senge. 

Tillæg for enkeltværelse kr. 250,- pr. værelse pr. nat 

Tillæg for havudsigt værelse kr. 300,- pr. værelse pr. nat 

Alle værelser har hotelstandard – dog har vi fravalgt rengøring på dag 2. 

 

Transport 

Turen er tilrettelagt ud fra, at vi kan lave samkørsel alle dage.  

Ved tilmelding må i derfor gerne give en melding om i forventer at komme med tog eller køre i 

egen bil og om der er plads til flere i bilen.  Familieudvalget er meget villige til at fylde bilerne op. 

Den oplagte togstation er Køge. 

  

Tilmelding på eln@lf.dk senest fredag den 5. maj – tilmelding bekræftes på mail. 

Efter tilmelding fremsendes tilmeldingsblanket og yderligere information. Tilmeldingsblanketten 

skal returneres til Else Nørgaard.  

Studieturen er tilrettelagt til at have stor videndeling ved samvær over alle dagene, men der er 

mulighed for at lokale eller travle deltagere kan deltage i dele af studieturen.  
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