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Tag med på en spændende og interessant forårsudflugt til

Samsø tirsdag den 9. maj 2017.

Afgang: Slagelse Busterminal 07.30
Hjemkomst: Slagelse Busterminal ca. 18.30

Vi har tilrettelagt turen i samarbejde med Egons Rejsebureau og kører først direkte til Kalundborg 
og ombord på færgen, hvor vi nyder det store morgencomplet. Efter halvanden times sejlads 
lægger færgen til i Ballen. 

 
Dagens program byder på et besøg på Samsø Energiakademi, som udover at fungere som daglig 
arbejdsplads for Energiakademiets ansatte, også er en bæredygtig bygning med tagintegrerede 
solceller, regnvandsopsamling og naturlig ventilation via ”Smart House koncept”. 
Vi skal høre om processerne bag lokal borgerinddragelse og om betydningen af medejerskab og 
engagement. Hvordan var det muligt for Samsø at blive selvforsynende med vedvarende energi på 
mindre end 10 år? Hvordan bliver øen fossilfri i 2030? 
Verden over tumler politiske ledere og videnskabsfolk med at løse de problemer, der opstår på 
grund af klimaforandringerne. På Samsø har man sammen besluttet at gøre noget ved det. 

Efter besøget på Energiakademiet går/kører vi hen til restaurant Dokken i Ballen, hvor der serveres 
en lækker frokostbuffet.

Efter frokost kører vi med bussen nordpå til Kanhavekanalen, der i vikingetiden forbandt Stavns 
Fjord med Mårup Vig. Vi skal også høre om vikingernes store havneanlæg, som måske blev anlagt 
af Regnar Lodbrog. Carsten Egø Nielsen er vores guide på denne historiske del af turen.

Fra Stavns Fjord kører vi til Nordby, der er en perle af gammel bygningskultur, og videre så langt vi 
kan komme med bussen. Her er der en storslået udsigt over Aarhusbugten og det kuperede 
landskab mod nord.
 
På vejen tilbage gør vi en afstikker til den lille havn Langør, hvor vi får buskaffe/te og hjemmebagt 
kage. Vikingehavnens yderste forsvarsværker i Stavns Fjord begynder her. 
Efter Langør kører vi tilbage til færgen, siger farvel til Samsø og begynder hjemturen. 
Vi forventer at være på Slagelse Busterminal ca. 18.30.
 
Turen koster 690 kr. for medlemmer og 740 kr. for gæster. 

Bindende tilmelding og betaling senest 3. april 2017 til Steen Ludvigsen.
Tilmelding på mail: formand@norden-slagelse.dk eller på tlf. 58 86 90 82. 
Betaling på reg. nr. 2204, konto nr. 6277 848 277.      
*Ved afbestilling mindre end 14 dage før turen, vil det indbetalte beløb ikke
blive tilbagebetalt.   

Inkl. i prisen: 
Bustur og færge
Energiakademiet
Guide
Morgencomplet
Frokost
Buskaffe/te og kage
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