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Program for efterårsmøde  
3. - 4. november 2018

Lørdag: 
Kl. 10   Besætningsbesøg inkl. kaffe og rundstykker hos 

Trine og Jacob Kjærsgaard, Ørnebjerggård Limousine 
Kl. 11:30   Turen går i egne biler over Vester Lyng til Dyrehøj 

Vingård.
Kl. 12:15   Frokost på Dyrehøj Vingaard – herefter rundvis-

ning i vinmark og vineri, afsluttende med vins-
magning. 

Kl. 15:30  Indkvartering på Danhostel Kalundborg. Efter et 
par timers afslapning/oplevelser på egen hånd, 
indleder vi aftenens program:

18:00  Velkomstdrink
18:30   3-retters middag med efterfølgende kaffe og te.  

Herefter fortsætter aftenen med underholdning, 
musik og en svingom. 
Vin, øl og sodavand lørdag aften, er for egen regning 
til stedets rimelige priser

Søndag
Kl. 8 - 9:30  Morgenmad på Hostel Kalundborg
Kl. 10   Besøg på afgræsningsområderne på Røsnæs - 

Mogens Anholm fortæller. 
Kl. 12   Afslutning med let frokost. + 1 øl/vand i Røsnæs 

Maritime aktivitetshus

Ørnebjerggård Limousine, Bakkedraget 19, Hjembæk, 
4450 Jyderup
Besætningen består af 10 køer plus opdræt og til gården 
hører 16 hektar jord, som dyrkes med korn og græs.
De første limousiner blev købt i 2009 og i starten insemi-
neredes alle dyr. I dag findes tyren Mexico i besætningen. 
Mexico er både pollet og har dobbelt muskulatur. Dog inse-
mineres fortsat enkelte dyr med pollede tyre. Flere dyr med 
dobbelt muskulatur er importeret fra Frankrig.
Første prioritet indenfor avlsarbejdet i besætningen ligger 
i at fremme det pollede gen i kombination med dobbelt 
muskulatur, fordi det giver nogle spændende og interes-
sante muligheder. I foråret 2018 er det blevet til flere kalve, 
nogle pollede, nogle med dobbelt muskulatur og nogle i 
kombination heraf. Se mere på www.ørnebjerggaard.dk

Vester Lyng
Vester Lyng er med sine 326 ha Sjællands største græs-
ningsoverdrev. Hele området blev fredet i 1945. Meget 
tyder på, at Vesterlyngen langt tilbage i middelalderen og 
måske endnu længere har været fælles græsningsareal for 
de omkringliggende landsbyer. Hele området afgrænses 
af klitterne langs Sejrøbugtens kyst og byder på særegen 
plante og dyreliv. Her varetages naturpleje af fritgående 
heste og køer.

Dyrehøj vingård Røsnæsvej 254, 4400 Kalundborg
Danmarks største vingård med 30.000 vinplanter.
Dyrehøj Vingaard ligger på det solrige Røsnæs ved Kalund-
borg og er Danmarks største vingård med ca. 30.000 vin-
planter. Vinen er Dyrehøj Vingaards kerne, men rundt om 
den har vingården arrangeret en kreds af sideaktiviteter. Der 
er destilleriet, som blev etableret for at udnytte resterne fra 
vinproduktionen. Der er eksperimenteret med kirsebærlikør, 
appelsinsnaps, æblebrændevin og meget mere. Gårdbutik, 
arrangementer, rundvisning i vinmarkerne og café er nogle 
af aktiviteterne, der også foregår på Dyrehøj Vingaard.

Danhostel Kalundborg Stadion Allé 5, 4400, Kalundborg.
Lækker hjemmelavet økologisk mad og gode værelser, alle med 
eget toilet og bad. Det er muligt at vælge om man vil leje linned 
og håndklæder. Giv venligst besked om dette ved tilmelding.

Mogens Anholm – Naturpleje
Vi skal ud på Røsnæs, hvor Mogens Anholm vil være klar til at 
fortælle om sit arbejde for bl. a. bedre forhold for naturplejere. 
Mogens Anholm driver en bedrift med 100 hektar, 30 Here-
ford kødkvæg og 80 fedekalve. Han har fået prisen som årets 
grønne landmand i 2015 for sit arbejde med at udvikle og 
professionalisere naturpleje ved hjælp af kødkvæg, med hen-
blik på at gøre det til en selvstændig driftsform. 
Mogens Anholm står, sammen med andre landmænd, for 
pasningen af 150 hektar natur på Røsnæs, hvor i alt 150 
kreaturer græsser, heraf Mogens Anholms egne 30 dyr.

Røsnæs Maritime Aktivitetshus Nybyvej 100, 
4400 Kalundborg
Her afslutter vi efterårsmødet ved aktivitetshuset ved Røsnæs 
havn, hvor vi kan komme indendørs og alligevel være helt 
ude ved vandet og naturen. Vi lidt mad og drikke at køre hjem 
på, og siger farvel til hinanden efter en forhåbentlig vellykket 
weekend i limousine-folks gode selskab. 

Tilmelding og priser: Pris indeholdende morgenkaffe lørdag, 
frokost, rundvisning og vinsmagning i vingård, velkomstdrink, 
3-retters menu, overnatning, morgenmad, fagligt indlæg og 
let frokost med øl/vand: 
I dobbeltværelse pr. person:   800,- 
Tillæg for enkeltværelse:  180,-
Uden overnatning:   490,-
Evt. linned:  60,-
Alle priser er ekskl. Moms
Tilmelding senest 1. september til Jane Kofod på mail jk@
dansklimousine.dk eller tlf.: 2872 0712

Tak til sponsorer til arrangementet for morgenbrød og øl og 
sodavand: Odsherreds Landboforening og Danish Agro


