
    

FFFFÆLLESSPISNINGÆLLESSPISNINGÆLLESSPISNINGÆLLESSPISNING og hygge og hygge og hygge og hygge::::    

 
Der tændes op i bålstedet på shelterpladsen. 

Børnene bager pandekager og snobrød. 
 

Der grilles dejlige lækre pølser med brød 

ALT SAMMEN GRATIS 
 

Drikkevarer – øl og vand 

KAN KØBES. 
 

Du kan naturligvis også medbringe madkurven, 
hvis pølser ikke er din livret. 

 

 
 

 

 

  TOILETFORHOLD: Prøv vores muldtoilet på pladsen. 
  Toiletterne i Hallen kan også benyttes. 
 

 

Hold dig opdateret om hvad der sker i lokalom-
rådet på byens hjemmeside www.hagestedby.dk  
eller på facebook – Hagested Lokalforum  

  

     

I HAGESTED 
 

SØNDAG den11 september 

KL. 9.00 TIL 14.00 
på shelterpladsen 

 

ALLE ER VELKOMNE 

I 2022 er temaet:  
”Naturen tæt på dig” 

 

 
 

Åben folderen og se de mange spændende aktiviteter. 

 



     
 

Kl.   9.00 NATURENS DAG STARTER på shelterpladsen med gratis morgenkaffe og brød leveret fra forsamlingshuset. 
 

Kl. 10.00 Aktiviteterne starter. 
 

Hagested Kirke arrangerer kanosejlads på kanalen, og undervejs ned til broen, kan man teste sin viden på en naturskattejagt. 
 
Naturbørnehuset laver aktiviteter på shelterpladsen, hvor man skal på jagt efter fugle og fuglestemmer. 
 
Nordvestsjællands Modeljernbane holder ÅBENT HUS i den gamle skolebygning. 
Kom og se, hvor langt klubben er nået med anlæg af deres bane og landskaber. 
 
Motorklubben Phoenix MC, som holder til i den gamle skolebygning, vil fremvise deres store flotte maskiner.  
Kom og få en god snak og et foto. Hvis det regner, kommer maskinerne dog ikke ud. 
 
Petanqueklubben holder ÅBENT HUS på banerne - kom og prøv. 
 
Krible Krable Bar, her kan børnene låne et forstørrelsesglas og studere deres fund af spændende dyr og planter. 
 

Kl. 11.00 Der tændes op i bålstederne på shelterpladsen, så børnene kan bage pandekager og snobrød og få et krus saftevand. 

 Grillen varmes også op og forsamlingshuset vil stå for at grille pølser og sælger drikkevarer. 

 På shelterpladsen kan du også få en snak med Hagested Lokalforum og Hagested Beboerforening.  
Kom og høre om foreningernes arbejde, og lad os høre om DINE ideer til udvikling og nye tiltag i lokalområdet. 
 

Hagested Aftenhøjskole deler programmer ud for den kommende sæson 
 

Kl. 11.30 Sidst, men ikke mindst, skal vi have kåret årets HAGESTED-MESTER i støvlekast 
Der vil være 3 grupper – voksne, børn under7 år og børn mellem 7 og 14 år. Og selvfølgelig er der præmier til årets mestre 

 

 

GLÆD JER og reserver dagen allerede nu. 
    På glædeligt gensyn - Hagested Beboerforening 

 


