
1. september 

Dalmose – Skælskør 
Cykling uden alder, Aktivitetscenter Rådmandscentret, Skælskør løbeklub, Netværkshuset Godthåb.  

Spilledyst på tværs af generationer 
Torsdag den 1. september kl. 10-12 på Atkærcentret i Dalmose 

Depechen afleveres til Atkærcentret af Ungehuset. Seniorerne i Dalmose og omegn dyster mod Dalmose 
skoles 9. klasse i spil som petanque, stigegolf, mölkky og andre sjove spil. Efter dysten hygger vi os med 
kaffe, kage og sodavand. 

Seniorer kan tilmelde sig på Atkærcentret på tlf. 58 57 32 20. 

Overdragelse af stafet fra Atkærcentret i Dalmose til Skælskør 
Torsdag den 1. september kl. 13.00 fra Atkærcentret i Dalmose 

Kom og cykel med, når en cykelpilot fra Cykling Uden Alder kører depechen på rickshawcykel fra Dalmose 
mod Skælskør. Halvvejs på ruten møder vi en rickshaw fra Rådmandscentret og overdrager depechen. 

Vores cykelpilot vil gerne have følgeskab af en masse cykelglade mennesker, og der bliver en lille ceremoni 
ved overdragelsen med lidt godt ganen. Tilmeld dig på Atkærcentret på tlf. 58 57 32 20. 

Depechen overdrages og sendes videre til Rådmandscentret i Skælskør 
Torsdag den 1. september kl. 13.30 fra krydset ved Lundbyvej 

Cykling uden alder kører sammen med Skælskør Cykelklub fra Rådmandscentret ud ad Fodsporet og får 
overdraget depechen. Når vi kommer retur er der frugt og vand. 

Kom og deltag i cykelturen – med eller uden el. 

Tilmeld dig i Rådmandscentrets reception på hverdage kl. 10-12.30 eller på tlf. 58 19 46 86. 

Fælles aktiviteter i Aktivitetscenter Rådmandscentret 
Torsdag den 1. september kl. 14.30-16.30 på Rådmandscentret 

Vi laver små aktiviteter rundt i området omkring Aktivitetscenter Rådmandscentret, som både udfordrer 
det kognitive og det fysiske.  

Herefter laver vi en "slange" bestående af deltagere, hvor depechen føres fra hånd til hånd igennem hele 
huset.  

Alle kan deltage. Tilmeld dig i Rådmandscentrets reception på hverdage kl. 10-12.30 eller på tlf. 58 19 46 
86. 

Rollatorgang til Rådhuset 
Torsdag d. 1. september kl. 16.30 ved Rådmandscenteret 



Depechen fragtes til det gamle Rådhus af de ældre, som har lyst og kræfter til det. Her overleveres 
stafetten til Skælskør Løbeklub. 

Løbetur til Godthåb 
Torsdag d. 1. september kl. 17.00 fra Skælskør gamle rådhus.  

Skælskør løbeklub sætter lidt fart på stafetten og transporterer depechen fra det gamle Rådhus til 
netværkshuset Godthåb, Næstvedvej 7a. Her vil der være lidt spiseligt til løberne samt brugerne af centret.  

Lukket arrangement  

Kystartilleristen tager depechen i sin varetægt natten over 
Torsdag d. 1. september kl. 18.00 

Depechen overdrages til Kystartilleristen, som har lovet at passe godt på depechen natten over.  

2. september 

Skælskør 
Skelskør Roklub, Skælskør Erhvervsforening, Frivilligcentret, Børneulykkesfonden, Klatreklubben Crux, 
Slagelse Autosport.  

Morgenbadning ved Kobæk strand 
Fredag d. 2. september kl. 7.45 på Kobæk strand 

Morgenbaderne ved Kobæk strand får overleveret depechen og tager den med på en frisk morgendukkert.  

Lukket aktivitet 

 

Depechen sejles til Skælskør by 
Fredag d. 2. september kl. 8.30 fra Kobæk strand 

Skelskør Roklub overtager depechen fra morgenbaderne på Kobæk strand og sejler den til Skælskør by, 
hvorefter den overdrages til Kystartilleristen der i fuld uniform fragter den til Eggeslevmagle Skole 

 

Fællesskab i indskolingen på Eggeslevmagle skole 
Fredag d. 2. september fra kl. 10.00-12.00 på Eggeslevmagle skole 

Hele 12 kasser fra 0. til 4. klassetrin deltager i fællesskabende aktiviteter når Fællesskabsstafetten besøger 
Eggeslevmagle Skole. 

- Depechen vil "vandre igennem" hele Eggeslevmagle skole - som en stafet fra startpunkt til slutpunkt.  
- Forskellige boder med lege / NipNap spørgsmål / samarbejdsøvelser.  



Depechen overdrages ved arrangementets afslutning til en repræsentant fra Skælskør Erhvervsforening. 

 

Hånd-til-hånd i Algade  
Fredag d. 2. september kl. 12.30 i Algade 

Depechen ankommer til Nytorv for enden af Algade og vil vandre ned gennem Algade fra hånd til hånd 
mellem Skælskør Erhvervsforenings medlemmer. På Nytorv arrangerer Skælskør Erhvervsforening musik og 
anden underholdning for gæsterne. Ved slutningen af ruten overdrages depechen til Frivilligcentret, der 
fragter den til videre til næste stop – Helteløb! 

 

Helteløb for alle helte og heltinder 
Fredag d. 2. september kl. 16.00 fra 18.00 - Guldagergård 

Alle børn og barnlige sjæle inviteres til helteløb i parken ved Guldagergård. Helteløbet slipper alle 
hverdagens helte løs i Helteuniverset og giver børnene og deres familier en god og sjov oplevelse, som 
både kommer dem og andre til gode.  

Hver deltager får som en del af deres deltagelse i løbet en Legeheltekappe og maske i valgfri farve, 
løbemærke og et diplom for gennemført Helteløb, så vi sikrer at løbet bliver gennemført i ægte heltestil.  

Løbet starter kl. 17.00-18.00 og startnumre kan afhentes fra kl. 16.00. 

Tilmelding via Børneulykkesfonden på: 
https://borneulykkesfonden.safeticket.dk/81904/Helteloeb_i_Skaelskoer 

Pris: 110 kr. per deltager (inkluderer heltekappe og maske) 

Depechen fragtes fra Helteløbet til Skælskørhallen af nogle af deltagere fra løbet. 

 

Depechen på klatretur 
Fredag d. 2. september kl. 18.15.-19.15 i Skælskørhallen 

Klatreklubben Crux i Skælskør tager depechen op i højderne, når klubbens børne-, junior- og seniorklatrere 
bestiger klatrevæggen i Skælskørhallen.  

Depechen overnatter efterfølgende et hemmeligt sted i Skælskør 

 

3. september 

Skælskør - Stigsnæs 
Lørdag d. 3. september kl. 8.30 Skælskør et ukendt sted 



Slagelse Autosport sørger for standsmæssig transport af depechen fra Skælskør til Stigsnæs Færgehavn i en 
classic car. Depechen overdrages til færgemanden ved Agersøfærgen. 

Agersø 
Agersø Idrætsforening, Agersø Vinterbadeklub, Agersø Mølle forening, Agersøs akuthjælpere, 
Menighedsrådet, Agersø beboerforening, Agersø Museumsforening, Agersø frivillige brandvæsen, Tribe 
House, Agersø Naturcenter, Stigsnæs kystbatteri,  

Paddling i fællesskabets navn 
Lørdag d. 3. september kl. 9.00 Agersøfærgen /Agersøsund 

Depechen forlader fastlandet kl. 9.00 med Agersøfærgen. Fællesskabsdepechen søsættes fra Agersøfærgen 
ca. 9.10 og Agersø Idrætsforening inviterer alle med paddleboards til at joine dem på vandet, så deltagerne 
sammen kan samle depechen op og paddle den til badeplatformen, hvor Morgenfruerne venter på at 
fragte depechen til 1. stafetstop, som er fælles morgenmad ved Agersø Mølle. 

Husk endelig redningsvest! Giv gerne Mette Egede, tlf.  30 59 23 28 et praj, hvis I planlægger at deltage. 

 

Depechen svømmes i land på Agersø  
Lørdag d. 3. september kl. 9.15 i Agersøsund ud for Agersø lystbådehavn.  

Morgenfruerne, Agersøs vinterbadeklub, overtager depechen fra Agersø Idrætsforening i Agersøsund. 
Morgenfruerne svømmer depechen i land fra badeplatformen til lystbådehavnen på Agersø. Herfra fragter 
de depechen til Agersøs Mølle, hvor depechen overdrages til Agersø Mølle forening. 

Fælles morgenmad ved Agersø mølle 
Lørdag d. 3. september kl. 9.30-10.25 ved Agersø Mølle 

Depechen modtages af Agersø Møllelaug, som sammen med Agersø Idrætsforening byder på morgenmad 
fra kl. 9.30 til ca. 10.25. Depechen overleveres til Agersøs Akuthjælpere, som fragter depechen videre.  

Kræver ikke tilmelding. Det koster 10 kr. for morgenmad inkl. kaffe.  

Depechen fragtes til Agersø Kirke 
Lørdag d. 3. september kl. 10.25 ved Agersø Mølle 

Agersø Akuthjælpere transporterer depechen fra Agersø Mølle til Agersø Kirke, hvor  venter. 

Depechen bæres til Agersø gadekær 
Lørdag d. 3. september kl. 10.30 ved Agersø kirke 

Agersø menighedsråd bærer depechen gennem Agersø Kirke og videre til Agersø gadekær, hvor de 
overleverer depechen til Agersø Beboerforening. 



Stafetten ankommer til Historiestalden 
Lørdag d. 3. september kl. 10.35 ved Agersø gadekær 

Agersø Beboerforening transporterer depechen fra det nyrenoverede gadekær til Historiestalden. Her 
overrækkes depechen til Agersø Museumsforening.  

Depechen overleveres til Agersøs frivillige brandvæsen 
Lørdag d. 3. september kl. 10.40 ved historiestalden 

Agersø Museumsforening overleverer depechen til Brandchefen ved Agersøs frivillige brandvæsen.  

Stafetten fragtes til Agersøs gamle brandbil 
Lørdag d. 3. september kl. 10.45 ved ’Den gamle brandbil’ 

Agersø frivillige brandvæsen fragter depechen til stafettens næste stop, som er ved øens gamle “brandbil”.  
Det er muligt at stige ombord på Agersø Traktorbus og følge depechens vej herfra. 

Tilmelding ikke nødvendig. Gratis. 

Kreativt laboratorium i TribeHouse 
Lørdag d. 3. september kl. 11.00-12.15 i TribeHouse 

Depechen overleveres til bofællesskabet TribeHouse, der slår dørene op til deres stald, som er indrettet 
som et kreativt laboratorium. Alle er velkomne til at udfolde deres kreative evner eller bare hygge med 
omkring aktiviteten. 

Tilmelding ikke nødvendig.  

Prisen er 20 kr. ved deltagelse i de kreative aktiviteter.  

Depechen rides til Agersøhallen 
Lørdag d. 3. september kl. 12.15 fra TribeHouse 

Depechen rides til Agersøhallen, hvor den overdrages til Agersøhallens bestyrelsesformand.  

Åben sportsplads og fælles frokost 
Lørdag d. 3. september kl. 12.30-14.30 ved Agersøhallen 

Agersø Idrætsforening holder åben sportsplads med en masse fællesskabende sportslige aktiviteter for alle 
der har lyst til at lege med. På sportspladsen serveres der endvidere frokost og sælges drikkelse dertil. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Pris: 15 kr. per person. 

Agersø Naturcenter og shelterplads inviterer på kaffe og kage 
Lørdag d. 3. september kl. 14.30 ved Agersø Naturcenter 



Efter frokosten er indtaget og legene har lagt sig på sportspladsen overleveres depechen til Agersø 
Naturcenter, som vil være vært for kaffe og kage ved den nyetablerede bålhytte. 

Tilmelding ikke nødvendig. 

Pris: 20 kr. per person.  

Cykelløb til kanonerne 
Lørdag d. 3. september kl. 15.15 fra Shelterpladsen til Skansen  

Efter kaffe og kage inviteres alle interesserede til at møde frem med deres cykler, fint udsmykket til 
formålet med flag og balloner, til at deltage i cykelløbet, som skal fragte depechen fra Shelterpladsen til 
kanonerne på sydenden af øen. 

Naturcenteret sætter deres 30 cykler til rådighed (først til mølle) og Traktorbussen tilbyder transport af de 
interesserede frem til kanonerne. 

Tilmelding ikke nødvendig.  

Gratis. 

Modtagelse af depechen ved Agersø Kystbatteri 
Lørdag d. 3. september kl. 15.35 ved Agersø Kystbatteri 
 
Cykeloptoget ankommer til Agersøs Kystbatteri på sydenden af øen, hvor Henrik Falch fra Stigsnæs 
Kystbatteri står klar til at modtage depechen og fortælle et par historier fra dengang kystbatteriet var i 
brug. Herefter drager depechen igen mod fastlandet.  
 
 

4. september 

Stigsnæs – Magleby 
Stigsnæs-Magleby Lokalråd, Kystbatteriet, Borreby, Slagelse Autosport, Skydebanen, Magleby 
Forsamlingshus 

Rundtur på Stigsnæs  
Søndag d. 4. september kl. 8.30 ved Stigsnæs havn 

Stigsnæs-Magleby Lokalråd arrangerer fælles tur rundt på Stigsnæs med start på Stigsnæs Færgehavn kl. 
8.30.  
 

Kl. 8.30:   Depechen modtages af en repræsentant fra Stigsnæs Kystbatteri på Stignæs Færgehavn og 
bringes til  Kystbatteriet.  Repræsentanten fortæller om Kystbatteriets historie. 

             Fc Knolden Stigsnæs spiller en fodboldkamp 



Kl. 9.30:  Stafetten rides til skydebanen 

            Skydeklubben fortæller om deres aktiviteter. 

            Mulighed for at købe vand, øl, kaffe og pølser 

Kl. 11.00:  Stafetten køres med veteranbus til Borreby Herreborg 

              En repræsentant for Venneforeningen for Borrebyteater fortæller om deres aktiviteter. 

Kl. 12.15:  Veteranbilerne kører stafetten til Magleby forsamlingshus. 
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