Visit the Village - Frifelt og omegn
Ta’ på Påsketur på landet ved Frifelt Lørdag den 19. april 2014
Påskelørdag den 19. april 2014 er det muligt at få en unik oplevelse i Frifelt og omegn - rettere sagt i Vodder
Sogn. Du får chancen for at lære området at kende. Folk i Vodder Sogn har slået sig sammen og tilbyder jer
en spændende dag påskelørdag: de laver påskefrokost til jer, spiller musik for jer, viser jer rundt og åbner dørene op til et par spændende virksomheder og oplevelser.

Turen starter
Med det lokale busselskab Clausens Busser kan vi garantere lokalkendskab
Kl. 09:00 ”Bus 1” samler op på Lakolk Butikstorv, Rømø og samler op ved Perlen i
Skærbæk kl. 09.30.
Kl. 09.15 ”Bus 2” samler op ved Banegården i Ribe (Odins Plads)
Kl. 09:45 Busserne ankommer til Frifelt, hvor lokale kommer om bord. De kører mod
virksomheden Hedelam, mens I får historier fra Vodder Sogn.
Se mere på www.clausens-busser.dk eller søg på Clausens Busser på
www.facebook.com

Fra 2 flaskelam til 450 moderfår
Fra kl. 10.15 besøger vi Hedelam. Åse Svendsen startede tilbage i 90’erne ved et tilfælde. Ja
hun startede med 2 flaskelam og har udviklet Hedelam til at være et professionelt fårebrug
med op imod 1000 får og lam. Åse vil fortælle om hvordan hun har udviklet virksomheden og
nu er direkte leverandør til såvel restauranter som større supermarkeder rundt i Danmark.

Danmarks bedste lammekølle
I 2006 vandt Åse konkurrencen i Smag og Behag blandt 14 lamme producenter - hvor hendes
lammekøller blev bedømt til at være Danmarks bedste lammekølle. Få en ridetur på æsel, en
køretur i trailer bag ATV’en, se hyrdehundenes arbejde, hils på ”Pedro” og få en hyggelig
formiddag på heden i området.
Se mere på www.hedelam.dk eller www.facebook.com/hedelam

Påskefrokost med lokale produkter
Kl. 12:00 serverer Dorthe fra Dorthes Mad lækker påskefrokost med lokale råvarer og
hjemmebagt brød i Vodder IdrætsCenter mens der bliver spillet hyggemusik. Øl, vand,
vin og snaps kan købes.
Mulighed for aktiviteter i og udenfor Vodder IdrætsCenter.
Se mere om Dorthes Mad på www.facebook.com/dorthesmad

Åben Pilehave med kaffebord
Kl. 13.30 går turen videre til Birkelev NaturKunst, hvor Jan og Jane tager imod jer i
deres 7000 kvm. store besøgshave med pilefletsaktiviteter, dyr og økologisk frugt- og
køkkenhave. Besøg og vinterhaven med voliere, vandkunst og eksotiske planter. Inden
afgang bliver der serveret kaffebord. En have fyldt med påskeliljer.
Se mere på www.birkelevnaturkunst.dk eller søg på Birkelev Naturkunst på
www.facebook.com
Ca, 15.15 kører bussen retur til Skærbæk (ankomst kl. 15:30) og Rømø (ankomst kl. 16:00). Bussen til Ribe kører samtidig
(ankomst kl. 15.35)

Pris

Tilmelding

Prisen for hele turen inkl. bustur, besøg,
frokost og kaffebord m.m.
395 kr. pr. voksen
195 kr. pr. barn under 12 år
Priserne er ekskl. drikkevarer til frokosten

Senest den 14. april 2014 til
meetthevillagedk@gmail.com
Ved tilmelding angives: Navn, antal deltagere
(inkl. alder på de enkelte deltagere) og hvor I vil
stå på. Bemærk tilmeldingen er bindende.

Betaling
Samtidig med tilmeldingen betales for
deltagelse til konto 9839 189464 med
mærket ’Påsketur’

Yderligere oplysninger
Karen Elberg, Etnolog, PhD, Tlf. 61 60 11 03
Merethe Juul Thysen, Udviklingskonsulent
Tlf. 20 28 56 68
www.voddersogn.dk
www.facebook.com/voddersogn.dk

