
 - Vi er i gang med at arrangere en form for vandren-
de livsstilsmesse med viden. Vi, er Ørslev Lokalråd 
og -Kirke, Slagelse Bibliotekerne, Fodslaw Slagelse 
og Skælskør Bykontor, forklarer projektmedarbejder 
Henrik Falch.
Med to startsteder, et i Bisserup og et i Skælskør, kan 
man følge ruten og undervejs få fortællinger og svare 
på spørgsmål, som man så kan få facit på, når man 
kommer til samlingsstedet Ørslev.
 - Her i Ørslev håber jeg, at vi får skabt en markeds-
plads med grill-café og boder. Ørslev Kirke bliver 
åben, og man vil for egen risiko kunne komme op i 
kirketårnet for at nyde udsigten, fortæller han.
Det samme bliver måske også muligt i Magleby Kirke, 
som Lagunestien går rundt om.

Bus noget af vejen
Fra Skælskør til Ørslev er der 16 kilometer og fra Bis-
serup er der otte, så det er måske lidt langt for små ben 
at gå på nogle timer.
 - Derfor får vi en bus fra Danmarks Busmuseum til 
at køre i rutefart langs ruten med stoppesteder enkelte 
steder, så man kan nøjes med at gå dele af turen, men 
stadig komme til Ørslev, og ikke mindst køre med 
bussen tilbage til sin bil ved de to startsteder, forklarer 
projektmedarbejderen.
Han tilføjer, at der ikke bliver parkeringsmuligheder i 

Ørslev, men at der bliver arbejdet for at finde en mu-
lighed for handikap-parkering i nærheden.

Vær med 
Har du lyst til at stille en bod op eller lave et mode-
show, der går med eller mod gæsterne, så kan du finde 
flere oplysninger på hjemmesiden, hvor du også kan 
tilmelde din forretning som deltager.
Vandredeltagerne vil man også gerne have en for-
håndstilmelding fra, så busmuseet kan få en idé om, 
hvor mange busser, der bliver behov for på dagen.
Det vil være gratis at gå og køre i særbussen denne 
dag, så alle burde have mulighed for at lære en del af 
Lagunestien at kende samtidig med, at de får en god 
og klog oplevelse.
Se mere på www.lagunesti.dk
Udviklingen af Lagunestien er støttet af Landudvik-
ling Slagelse, Friluftsrådet og Slagelse Kommune.

Kortudsnit fra Open Streetmap med tilføjelser

Vandretur med viden og oplevelse
Vandrearrangement på den østlige del af Lagunestien den 10. juli.


