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Program for Lefestival 2017 
 
Program  
 
Kl. 10.00 Transport af grej fra parkeringspladsen til engen  
Kl. 10.30 Velkomst v. Nick Leyssac på Kildeengen, Skovvej 51 
 
Kl. 10.45 

 Vi slår og slæber hø ud fra Kildeengen (Vi slæber ud med spil fra kl ca. 11.30) 

 Workshops og instruktion:  
Lær at slå med le eller bliv endnu bedre med hjælp fra erfarne lesvingere.  
Leslåning for børn – vi slår med le og finder dyr og planter på engen. 
Lær hvordan du bygger din egen le.  
Se hvordan et leblad harres og hør mere om det traditionelle håndværk.  

 
Kl. 13.00 Frokost  
Koldt bord  
 
Kl. 14.00 Slåkonkurrence – Er du rap med en le? Vi udfordrer store som små, nye som gamle i en rask kon-
kurrence. 
 
Kl. 15.00 (ca.) 

 Vi slår Rønnesømose 

 Workshops og instruktion:  
Lær at slå med le eller bliv endnu bedre med hjælp fra erfarne lesvingere.  
Leslåning for børn – vi slår med le og finder dyr og planter på engen. 
Lær hvordan du bygger din egen le.  
Se hvordan et leblad harres og hør mere om det traditionelle håndværk.  

 
Kl.15.00 Engvandring: 

Kom med på en mindre vandretur i området – der vil være fokus på både flora, fauna og naturple-
jen generelt.   

 
Ca. kl. 16.00 Kaffe, the og kage  
I løbet af pausen (Ca 16.30): Små konkurrencer – slåning på tid – på engen. 
 
Kl. 17.00 Høslættet fortsætter  
 
Kl. 17.00 Engvandring 
Kom med på en mindre vandretur i området – der vil være fokus på både flora, fauna og naturplejen gene-
relt.   
 
Kl. 18.30 Grillfest med grillet rådyr, ”hø-øl” og hygge v. Naturstyrelsen og Herslev Bryghus  
Vi lukker og slukker ikke på et bestemt tidspunkt, så der er rig mulighed for at snakke, nørde og synge ve-
modige fædrelandssange omkring bålet ud på de små timer. 
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Praktiske oplysninger  
 
 
Find vej (husk: se vedhæftede oversigtskort)  
Kommer du i bil?  
Indstil GPS’en til til Mortenstrupvej 37, 4174 Jystrup. Umiddelbart efter finder du en parkeringsplads på 
højre hånd. Denne ligger i gåafstand (15 minutter) fra Kildeengen og lejrpladsen. Herfra kan du få kørt ba-
gage mv. lørdag morgen, hvis du får brug for det. (Se program) 
Kommer du med offentlig transport?  
Tag toget til Hvalsø Station. Herfra kan man cykle gennem skoven (5-6 km) – ad Skovvej, som går fra Hvalsø 
og hele vejen ned til Kildeengen. Hold dog øje med at vejen bugter sig noget gennem skoven. 
 
Overnatning  
Det er muligt at overnatte i telt – eller shelter til dem der kommer først - tæt ved Kildeengen både fra fre-
dag til lørdag og fra lørdag til søndag. Se kortet. 
Ankommer du lørdag, vil der være tid og mulighed for at slå telte op før programstart eller sidst på efter-
middagen før grillfesten.  
 
Toiletfaciliteter  
Tæt på engen opsætter vi en vogn med Godik-toiletter. Vi har rindende vand tæt på. 
 
Forplejning  
Under festivalen lørdag vil DN, Naturstyrelsen og Kildeengens Høslætlaug sørge for drikkevand, frokost, 
kaffe og kage samt aftensmad. Overnatter du, skal du dog selv medbringe aftensmad (fredag) og morgen-
mad (lørdag og søndag). Husk meget gerne at medbringe en vandflaske og/eller en kop med dig navn på. Vi 
har en del kopper til udlån, men det er meget nemmere at genkende sin egen . Vi har bestik og service til 
måltiderne. 
 
Husk kontanter eller MobilePay  
Til den store grillfest kan der købes lokalt øl fra Herslev Bryghus. Det er desværre ikke muligt at betale med 
kreditkort, så medbring kontanter eller brug MobilePay.  
Ønsker du at drikke andet, kan du medbringe egne drikkevarer, fx vin og sodavand. 
 
Praktisk fodtøj  
Da Kildeengen kan være ganske fugtig anbefaler vi, at du medbringer vandtæt / vandafvisende fodtøj. 
 


