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Kl. 8.30-9.20: FÆLLES gratis morgenmad i Aktivitetscenter Teglværksparken 
Tale ved formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz

Kl. 9.30: Alle mødes på plænen foran centret.  
Depeche overdrages fra FGU til Jørgen Andersen – Tale 
Fælles opvarmning zumba  
Vil planter et fællesskabsbed på hjørnet af Halsskovvej/Birkemosevej – løg udleveres 

Kl. 10.00: Alle går samlet til Byparken 

Kl. 10.25: I Byparken venter 2 Rickshawpiloter, der sammen med beboere fra Solbakken 
og Lützensvej bringer depechen videre til Fæstningen 

Kl. 10.35: Korsør Marineforening vil i deres uniformer modtage depechen og gå rundt 
om Fæstningen. 

Kl. 10.50: I Gryden på Fæstningen venter 0-klasse fra Baggesenskolen. De bringer 
depechen via Sylowsvej til Quistgårdsvej 

Kl. 11.15: EVENT Vinterbader Storebælt og Svøm Korsør modtager depechen. 
Mulighed for at prøve vinterbadning+sauna. Svøm Korsør svømmer depechen videre 
til Ceresengen. Alle som har lyst følges langs stranden til Ceresengen. 

Kl. 12: Korsør Atletik og Motion modtager depechen fra Svøm Korsør og løbes via 
Kjærsvej, Grevsensgade og Nygade til Korsør Roklub på Lilløvej 16. 

Kl. 12.25: Depechen ankommer til Korsør Roklub og depechen bliver her roet til 
Svenstrup – stien overfor Tårnborg Kirke.  

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Mandag den 7. oktober

KORSØR

Vi deltager i Stafetten:
Svøm Korsør | Aktivitetscentret Teglværksparken | Ældresagen 
Korsør | Danske Seniorer Korsør | Cykling uden alder Slagelse 
(Korsør) | Marineforeningen | Korsør Roklub | Baggesens Skole | 
Storebælt Vinterbadere | Korsør Atletik og Motion | Plejecenter 
Solbakken | Plejecenter Lützensvej  | 0-klasserne fra Baggesen-
skole | Zumbapigerne fra Teglværksparken | Bolig Korsør | Dag-
plejen i Korsør/Halsskov
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Kl. 12.45: Fællesskabsstafet-frokost. Medens vi venter på depechen ved den lille ”havn” neden for stien over 
for Tårnborg Kirke, bydes der på lidt at spise og drikke for dem, der har lyst og tid til at følge depechen på vej! 
 
Kl. 13.00: Depechen ankommer til Tårnborgs forsvundne middelalderbys havn – viderebragt over noret fra 
Korsør med roere fra Korsør Roklub. 
 
Kl. 13.10: Depechen føres af Tårnborgbladet forbi Tårnborghallen og Bostedet på Halsebyvænget. 
 
Kl. 13.15: Depechen føres gennem Gl. Halseby af TIF 60+Motion. 
 
Kl. 13.20: Depechen passerer Tårnborg Skoles nordside på Halsebyvej. 
  
Kl. 13.30: Ruten slår et slag omkring Kildebakkens parkeringsplads, hvor børnehavebørnene overtager 
depechen og bærer den et stykke ad Mælkevej og Halsebyvej gennem en del af Svenstrup. 
   
Kl. 13.45: Depechen passerer Naturområdet Ørnumbakken. 
 
Kl. 13.50: Der fortsættes med Sjællands Veteranknallert Klub ad Rødhøjvej mod Mælkevej. 
 
Kl. 14.00: Depechen ankommer til Dagli’Brugsen i Frølunde og fortsætter efter en lille pause med Tårnborg 
Vandreklub ad Frølundevej, forbi Tårnborg Forsamlingshus og Frølunde gadekær mod Frølunde Fed. 
 
Kl. 14.25: Depechen ankommer til P-pladsen på Frølunde Fed og fortsætter med TIF Badminton mod Bildsøvej. 
 
Kl. 14.40:  T-krydset Broholmvej-Bildsøvej passeres, og der fortsættes med Tårnborg Lokalråd mod Agervej. 
 
Kl. 14.50: Viadukten i Tjæreby passeres, og depechen føres gennem Tjæreby mod Vemmelev. 
 
Kl. 15.00: Depechen ankommer til rundkørslen i Tjæreby, hvor den overdrages til Vemmelev. 
 

KOM OG GIV OPBAKNING - eller deltag på dele af stafetten, enten som depechebærer eller -følger. Spring 
på ruten, hvor du har lyst. Enten i gang, i løb, på cykel eller på andet køretøj uden motor! 

Husk, det er cirkatider, som er oplyst! 

 

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse Kommune,  
og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye Fællesskabsstafet. 
Vi starter i Korsør d. 7. oktober og afslutter stafetten d. 11. 
oktober i Skælskør. 
Vi håber, du har tid og lyst til at give deltagerne lidt opbakning 
undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne, der er oplyst, er cirkatider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: @faellesskabsstafetten 
eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Mandag den 7. oktober

TÅRNBORG

Vi deltager i Stafetten:
Tårnborg Lokalråd  |  Tårnborg Vandreklub  |  Tårnborg Idræts-
forening  |  Menighedsrådet  |  Tårnborgbladet  |  Sjællands Ve-
teranknallert Klub  |  Børnehaven Kildebakken  |  Dagli’Brugsen i 
Frølundes Butiksråd
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Foreløbig program: 

Kl. 15.00: Modtager depechen fra Tårnborg ved SpænCom, 
Borgergade 102, Transporteres af Rickshawpilot til HUSET, Kirkevej 
11, Vemmelev. 

Kl. 15.30: På p-pladsen ved HUSET serveres kage, kaffe og saftevand, 
som HUSET og Husholdningsforeningen har tilberedt. Hertil er 
inviteret Menighedsrådet, Folkedansere, Skovlavet, SFO fra 2 skoler, 
Klubben på Vemmelev Skole, Spejderne og Juleaftensgruppen med 
hest og julemand på hestevognen. 

Kl. 16.00: Går alle i samlet trop til fodboldstadion. Her møder vi 
fodboldspillere, badmintonspillere, fitnessudøvere, gymnaster og 
cykelholdet. Udskænkning af forfriskninger, frugt mv 

Kl. 16.45: Cykelholdet m.fl. kører til Stillingehallen med depechen og 
overrækker denne til Kr. Stillinge. 

Alle tider er foreløbige. Kom og giv opbakning – deltag på hele eller 
dele af stafetten i gang, løb eller på cykel. Det handler om 
fællesskaber på tværs af foreninger, idrætsgrene og institutioner.   
 

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Mandag den 7. oktober

VEMMELEV

Vi deltager i Stafetten:
Vemmelev Lokalråd  |  HUSET  |  Husmoderforeningen  |  SFO, 
Vemmelev Skole  |  Juleaftensgruppen  |  Cykelholdet



Fællesskabsstafetten kommer forbi dig...
Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse

Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye

Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og

afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør.

Fællesskabsstafetten kommer også forbi i dit lokalområde. 

Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 

@faellesskabsstafetten 

eller på www.slagelse.dk/stafetten

Mandag 7. oktober kl. 16.30-19.00 ved Stillingehallen
’Åbne Aktiviteter’ i Stillingehallen, Stillinge Skole, Bakkedal og 
Ungdomsklubben Stjernen.
Prøv kendte og nye aktiviteter fx Familiehockey, Cross dance og 
Åbent kor. Der serveres gratis frugt, kage, saft, kaffe, te og andet. 

Tirsdag 8. oktober kl. 08.15-16.00 i hele lokalområdet
Fællesskabsstafetten drager ud i lokalområdet hos Stillinge Skole, 
Stillinge Børnehave, Dagplejebørnene i Stillinge, Stillinge Pleje-
center, 2 cykelhold, Askehavegård Børnehave og Plejehjemmets 
Venner. 

Fællesskabsstafetten i dit lokalområde er arrangeret af 
Hejninge-Stillinge Lokalråd og Stillinge Idrætsforening

I Fællesskabsstafetten deltager endvidere Spejderne i Stillinge, Stillinge Kirkes kor, 
Landsbykoret, Ungdomsklubben Stjernen, de to cykelhold for mænd og kvinder, Stillinge Skole, Dagplejebørnene, 

Stillinge Børnehave, Stillinge Plejecenter, Askehavegård Børnehave og Plejehjemmets Venner.

Støt op om FÆLLESSKABET i dit lokalområde

Mandag den 7. oktober

Stillingehallen
Kl. 16.30 Stafet ankommer fra Vemmelev 
Kl. 16.30-19.00 Cafeteriaet byder på gratis frugt, kage, saft, 
 kaffe og te
 Gymnastik-aktivitetsbane
 Stortrampolin
 Små trampoliner
 Fodbold - fartmåler
Kl. 16.30-18.00 Cross Dance

HUSET
Kl. 17.00-18.00 Seniordans
Kl. 18.00-19.00 Yoga

Stillinge Skole - skoletorvet
Kl. 16.30-19.00 Åbent kor

Multibanen
Kl. 16.30-19.00 Familiehockey

Bakkedal
Kl. 16.30-19.00 Prøv at være spejder 
 – vær med ved bål og andre aktiviteter

Ungdomsklubben Stjernen
Kl. 16.30-19.00 Kig op til Stjernen og vær med til forskellige 
 aktiviteter

Tirsdag den 8. oktober

Kl. 08.15-08.50 Stillinge Skole skoletorvet
 Morgensang for depeche, skolens elever og 
 kommende skolebørn fra Stillinge Børnehave

Kl. 08.50-09.30 Aktivitetsparken i Kirke Stillinge
 Børnehavebørn og Dagplejebørn leger sammen

Kl. 09.30-10.30 Plejecentret i Stillnge
 Dagplejebørn og Plejehjemsbeboere hygger 
 sammen

Kl. 10.30-12.00 Stillinge strand og Bildsø skov
 Cykelholdene kører en tur med depechen

Kl. 12.00-14.00 Askehavegård Børnehave
 Cykelholdet overrækker depeche til børnene i 
 Askehavegård, som holder Motionsdag

Kl. 15.00 Vikingeborgen Trelleborg
 Ib fra Plejehjemmets Venner og beboere fra 
 Plejehjemmet afleverer depeche til 
 Frivillighedscentret i Slagelse

Mandag den 7. oktober

STILLINGE

Vi deltager i Stafetten:
Hejninge Stillinge Lokalråd  |  Stillinge Idrætsforening  |  Stillinge-
hallen  |  Stillinge skole  |  Ungdomsklubben Stjernen  |  Spejderne i 
Stillinge  |  Landsbykoret  |  Stillinge Kirkes kor  |   Dagplejen i Stil-
linge  |  Plejecentret i Stillinge  |  Plejehjemmets Venner  |  Stillinge 
Børnehave   |  Askehavegård Børnehave  |  Cykelholdet for mænd  |  
Cykelholdet for kvinder
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Tirsdag d. 8. oktober: 
Kl. 15.00: Slagelsegruppen modtager stafettens depeche ved Trelleborg.  

Kl. 15.10: B73 ’dribler’ med depechen hele vejen til deres klubhus på Hjorthøjvej. 

Kl. 16.00: Netværksbussen overtager depechen og kører den sikkert til 
Forsorgsmuseet på Rosenkildevej 59. Her holder bussen åbent og byder på snak 
og kaffe. Indenfor på Forsorgsmuseet holdes der ekstraordinært åbent for gæster 
fra kl. 15.00- 17.15. 

Kl. 17.15: Depechen afhentes af ’stavgængerne’ fra Ældresagen Slagelse, der i rask 
tempo bringer den til Jernbanegade 7, 1. sal. Her har Røde Kors Slagelse til huse.  

Kl. 17.00: Depechen ankommer ca. kl. 18 til Rødes Kors’ lokaler. Her inviteres til 
’Brætspilaften krydret med fællesspisning og smagsprøver fra Vores Folkekøkken´. 
Det er for alle – store og små, og så er det ganske gratis. Bag arrangementet står 
Frivilligcenter Slagelse, Røde Kors Slagelse, Vores Folkekøkken, Børns 
Voksenvenner og Ungdommens Røde Kors. 

Kl. 20.30: Brætspilsaftenen afsluttes og depechen bringes til overnatning i 
Frivilligcentret på Østre Skole.  

 

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Tirsdag den 8. oktober

SLAGELSE

Vi deltager i Stafetten: 
B73  |  Netværksbussen  |  Dansk Forsorgshistorisk Museum  |  
Ældresagen Slagelse, Stavgængere  |  Røde Kors Slagelse  |  Røde 
Kors Slagelse, Værtinderne  |  Frivilligcenter Slagelse  |  Ungdom-
mens Røde Kors  |  Børns Voksenvenner  |  Vores Folkekøkken 
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Onsdag d. 9. oktober: 
I forbindelse med Fællesskabsstafetten 2019 er Team Småkage fra 'Sammen til 
nye fællesskaber' og Rosenhuset gået sammen om at overtage 
fælleskabsdepechen fra Frivilligcenter Slagelse og bringe den videre til 
Marievangsskolen! 

Det fejrer vi med varm morgenkaffe, hyggeligt samvær og lidt morgengymnastik i 
Anlægget, hvorefter vi i fællesskab bevæger os ud mod Marievangsskolen, hvor 
nogle seje skoleelever står klar til at tage depechen videre på dens rejse!  

Alle er velkommen - Så tag en ven under armen og kom glad! :-)    

 

Programmet er indtil videre som følger: 

Kl. 09.00 – 10.00: Velkomst v/ Team Småkage og Rosenhuset, morgenkaffe og en 
lille omgang morgengymnastik i anlægget. 

Kl. 10.00 – 11.00: Fælles gåtur ud til Marievangsskolen. 

Kl. 11.00 – 11.??:  Fælles gåtur hjem for dem, som har lyst. 

 

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Onsdag den 9. oktober

SLAGELSE

Vi deltager i Stafetten:
 Sammen til nye fællesskaber  |  Rosenhuset
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Kl. 11:00: Legeagenter og Klub Marievang igangsætter lege i skolegården ved 
indskolingen, på Marievangsskolen i Slagelse.   

Kl. 12:00: Depechen cykles videre til Galgebakken ved Slots Bjergby, af elever 
fra Marievangsskolen. 

Kl. 12:15: Depechen fragtes videre fra Galgebakken til VeteranHaven, af 
elever fra Hashøjskolen, samt børnehavebørn fra Slottet i Slots Bjergby. 

Kl. 12:25: Depechen ankommer til VeteranHaven, i Slots Bjergby. 

Kl. 12:30: Præsentation og intro til hvad du kan bruge VeteranHaven til. 

Kl. 12:45: Rundvisning i VeteranHaven. 

Kl. 13:00: Vikingaktiviteter: 

1. Bag dit eget fladbrød og smag på vikinggryden, (børnehaven-VH). 
2. Krigertræning med skjold, sværd, spyd og økse, (Gedehaven-VH). 
3. Vikinglege: Knogle kurv, pudekamp og fedtpind, (Veteranborg-VH). 

Kl. 15:00: Depechen løbes videre til Dalmose, af en fysisk skadet 
krigsveteran, (flagpladsen-VH).  

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Onsdag den 9. oktober

SLAGELSE OG SLOTS BJERGBY

Vi deltager i Stafetten: 
Veteranhaven  |  Trelleborg  |  Marievangsskolen  |  Klub Marievang  
|  Hashøjskolen  |  Slottet, Slots Bjergby  |  Veteranløber



Vi deltager i Stafetten: 
Dalmosehallen  |  IF62  |  Aktivitetscenteret Atkærcentret  |  Stri-
der Event Dalmose  |  Dlamose Daginstitution   |  Defenders MC

Onsdag den 9. okotber og
torsdag den 10. oktober
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ONSDAG 
Ca. Kl. 17.00:   Depechen ankommer til Dalmosehallen, hvor den modtages af Halinspektøren og 

IF62. 

Kl. 17.00 – 20.30:   Depechen besøger de forskellige aktiviteter i Dalmosehallen, som i dagens 
anledning er åbne for alle interesserede, der måtte have lyst til at deltage: 

Fodbold Seniorspring 
Floorball Mix motion 
Cross dance  Skydning  

 
 
 

TORSDAG 
KL. 9.30: Depechen transporteres fra Dalmosehallen til Atkærcentret v/Dalmose 

Daginstitution og Strider Event Dalmose  

Ca. Kl. 9.40:  Depechen modtages af Atkærcentret og deltager i dagens aktiviteter. Bl.a.:   

Knipling Fiske- og hobbygruppe 
Yoga   Strik til velgørende formål 
Engelsk 

Kl. 11.30: Depechen videregives til Defenders MC, som kører depechen sikkert til Bisserup 
havn, som er næste stop i Fællesskabsstafetten.  

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

DALMOSE



Torsdag den 10. oktober

BISSERUP

Vi deltager i Stafetten:
Torsdagsklubben  |  Bisserup Tennisklub  |  Bisserup Sejlklub  |  
Foreningen BIS’koppen  |  Forsamlingshusforeningen  |  Bisserup 
Vinterbadere  |  Kunstgruppen: Valodia  |  Bisserup Byting – Bisse-
rups lokalråd  |  Filmklubben: Chaplinklubben  |  Bisserups frivillige 
Brandberedskab  |  Børnebissen

Kl. 12.30   
Bisserup Sejlklub og Bisserup Vinterbadere modtager depechen på Bisserup Havn. Sejlklubbens klubhus 
og servicebygning er åbne, og alle kan spørge ind til de to foreninger.   
Børnebissen er her også, og når klokken nærmer sig 12.45 overtager Børnebissens unger og et par pæda-
goger depechen og bringer den til Multibanen, som ligger på venstre side af Skafterupvej, lige før Bisserup 
Camping.  

Kl. 13.00   
Børnebissens unger giver depechen til Bisserup Tennisklub, som bringer den videre til Bisserup Forsam-
lingshus, Skafterupvej 184. Her fortæller Torsdagsklubben, Forsamlingshusforeningen m.fl. om de mange 
foreningsaktiviteter, der foregår i forsamlingshuset.  

KL. 13.30   
EL-cykler med vinterbadere i ladet kører depechen videre til Bisserups  
landsbyhus, BIS’koppen, Holsteinborgvej 224 lige over for LokalBrugsen.  

Kl. 13.30 - 17.00   
BIS’koppen er rammen om en fællesskabsevent, hvor ALLE er velkomne.   
Store ”bemandede” informations- og dialogtavler med masser af informationer om foreningslivet i Bisse-
rup lægger op til dialog og viser, hvordan det kan lade sig gøre at blive medlem og også om hvilke mulig-
heder, der er for ikke-medlemmer. 

Invitation til fælles kaffe-te, juice, boller og kagebord fra 13.30 - 17.00 

Frivillige bisseruppere sørger for, at der er kaffe-the-juice-boller og kage i rigelige mængder til gæsterne. I 
dagens anledning er dette gratis, for Landdistriktspuljen er vært. 

Kl. 16.00   
Tager vi afsked med depechen.Bisserups frivillige Brandberedskab og folk på EL-cykler sørger for at depe-
chen kommer videre til færgen på Stigsnæs Færgehavn kl. 16.45, hvor folk fra Omø tager imod den. 

Kl. 17.00 Siger vi farvel og takker for i dag.



Torsdag den 10. oktober og  
fredag den 11. oktober
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Torsdag d. 10. oktober: 
Kl. 16.45: Omøboere modtager stafetten på Stigsnæs Havn og fortæller om Omø 
og vores livsnerve - Omø Færgen. 

Kl. 17.00: Færgeoverfart – Stigsnæs/Omø. 

Kl. 17.50: Når færgen ankommer til Omø, leveres depechen fra Omø Havn til Omø 
Forsamlingshus fra 'hånd til hånd' med fakkeloptog. 

Kl. 18.30: Fællesskabernes fest – fællesspisning.  
Fællesspisning i Omø Forsamlingshus, hvor Omøs mange fællesskaber 
præsenteres. Festen slutter kl. 22.  

 
Fredag d. 11. oktober:  
Kl. 9.00: I forbindelse med Skolernes Motionsløb inviteres alle til at deltage i 
depechens sidste tur rundt på Omø.  

Skoleeleverne løber, cykler og rider depechen rundt på Omø.  

Kl. 10.45: Depechen lander på Omø Havn – transporteres i blomstersmykket vogn 
og under sang (bliver formentlig en sang skrevet af skoleeleverne til 
arrangementet) ombord på Omø Færgen og sejler til Stigsnæs.  

Ankomst Stigsnæs kl. 11.50 

  

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

OMØ

Vi deltager i Stafetten:
Omø Beboer- & Grundejerforening  |  Ø-udvalgets repræsentan-
ter på Omø  |  Omø Idrætsforening  |  FO-Omø (aftenskole)  |  Omø 
Skole – lærere, elever og skolebestyrelse  |  Omøboere- og fritids-
husejere



0 har et hav af 

 
 

 

 

PROGRAM FOR 11. OKTOBER 2019 

Skælskør 
Kl. 11.50  Depechen modtages fra Omø-færgen – af Kystbatteriet – derfra kører en veteranbus med 
 op til 50 passagerer en tur rundt i Skælskørs omegn. Tilmelding: Mød op på Skælskør Havn
 senest kl. 11.30! 

Kl. 13.00 Købmandsgården modtager depechen på Skælskør havn – går til Købmandsgården 

Kl. 13.15 Vægtere fra museet går fra Købmandsgården via Algade til Nytorv med depechen  

Kl. 13.45 Cykling uden alder kører i rickshaw med passagerer og depechen fra Nytorv til Skelskør  Roklub 

KL. 14.15 Roklubben ror depechen til broen ved Skælskør højskole 

Kl. 14.30 Skælskør Sejlklub sejler depechen fra højskolens bro til Lodsbroen/Vasebro 

Kl. 15.15 Skælskør Løbeklub overtager depechen ved lodsbroen/Vasebro og løber til badebroen ved 
 Kobæk strand 

Kl. 15.30 Vinterbadere går fra broen til Kobækgården 

Kl. 15.45 Shetlænderklubben rider depechen fra Kobækgården via Kobækvej ind til plænen ved sejlklubben 
(overfor Skælskør skole) og afleverer depechen til Skælskør Gymnastikforening 

Kl. 16.30 ALLE Skælskørs deltagere - inklusiv Juleaftensgruppen – med faner - mødes på plænen ved 
sejlklubben, hvorfra vi går i fakkeloptog bagefter Skælskør Marinegarde via Vestergade og havnen 
til Det røde pakhus 

 Her venter alle Slagelse kommunes øvrige stafetgrupper.  Marinegarden spiller et par numre 
inden alle deltagere går ind i Det røde pakhus. 

Kl. 17.00 Festafslutning for de tilmeldte i Fællesskabsstafetten kan begynde! 😊😊  

 

 

Vi har et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse 
Kommune, og i uge 41 binder vi dem sammen i vores nye 
Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og 
afslutter stafetten d. 11. oktober i Skælskør. 
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt 
opbakning undervejs eller selv deltage i dele af stafetten. 
Tiderne der er oplyst er ca. tider. 
Følg Fællesskabsstafetten på Facebook: 
@faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten 

Fællesskabsstafetten kommer forbi dig... 

Fredag den 11. oktober

SKÆLSKØR

Vi deltager i Stafetten: 
Kystbatteriet  |  Shetlandsklubben  |  Vinterbaderne  |  Løbe-
klubben  |  Skelskør Roklub  |  Skælskør Sejlklub  |  Cykling uden 
alder  |  Skælskør Marinegarde  |  Skælskør Gymnastikforening  |  
Købmandsgården  |  Veteranbusmuseet  |  Bymuseet  |  Juleaftens-
gruppen


