Pressemeddelelse

”Åben Gård” fejrer 20 års jubilæum på Vejlskovgaard den 20. september
”Åben gård” er for alle. I år slår familien Fenger på Vejlskovgaard ved Odder stalddøren op til endnu et
”Åben Gård”-arrangement og byder den 3. søndag i september indenfor på gården til en dag spækket med
aktiviteter.
2015 er jubilæumsår for Åben Gård, som fandt sted første gang for 20 år siden i Odder-området. Dengang
også hos Hans Jakob Fenger på Vejlskovgaard.
Mange frivillige kræfter har gjort omfattende forberedelser for at denne 20-års jubilæumsdag bliver
uforglemmelig. Landmænd- og koner, Landboungdommen og Kultiverne er blandt de mange som, sammen
med familien Fenger, giver besøgende mulighed for at se og klappe kalvene, iagttage hvordan køerne
malkes i robotterne og ikke mindst få en tilhørende forklaring og én på opleveren!
Der vil være guidede ture rundt på gården. Maskinerne i maskinhuset har førerhusene åbne, og de mindste
kan lege ”traktorførere” på pedaltraktorbanen, hvor der også udleveres små kørekort til alle.
Halmborgen er bygget af store halmballer, og der er plads til mange!
Hvis du tør, kan du prøve at finde vej i majslabyrinten.
Arla udleverer smagsprøver og du kan naturligvis også smage mælken fra gårdens eget ”Mælkeri”, og i
mælkesalget kan du købe gårdmælken med hjem.
På dagen kan der i madteltet købes mad komponeret af Fru Møllers restaurant, og sammensat så råvarer
fra ko, kalv og afgrøderne, som dyrkes på Vejlskovgård, indgår.
Æblekagen til kaffen er bagt på æbler fra Karensminde frugtplantage og toppet med flødeskum pisket af
fløden fra Vejlskovgård markedsført og solgt som et produkt fra de ”5-Gårde”.
Ved et par bålsteder vil der være mulighed for at bage kærnemælkspandekager af Fru Møllers
hjemmelavede pandekagedej.
Det kan anbefales at tage med på turen, når de store traktorer trækker afsted med vognen, hvor
passagerer sidder side om side på halmballer og kører en tur rundt i det smukke landskab omkring gården
med udsigt til både natur og veldyrkede marker.
Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem den lokale Odder-Skanderborg Landboforening, Landbrug og
Fødevarer og Arla.
Dagen starter klokken 10 og slutter klokken 16, og arrangørerne håber på, at rigtig mange gæster vil lægge
vejen forbi Vejlskovgaard, Favrgårdsvej 265, 8300 Odder.

