
Pressebrev fra Kulturmejeriet Langesø 
 

 

Så kommer der atter liv i det gamle Rue Mejeri. Foreningen Kulturmejeriet Langesø er med til at gå ”mod 

strømmen” og tager fat i et aktuelt debatemne: Hvad skal der ske med vores ”udkanter”? Det foregår ved 

et spændende arrangement med titlen ”Frie bønder og et levende land - hvordan? ”. Arrangementet løber 

af stablen søndag den 28.februar 2016 kl. 15.30 i selve mejeriet på Rugårdsvej 715 i Morud. Se i øvrigt: 

http://www.kulturmejeriet-langesoe.dk/ 

 

Program 
 

 Velkomst og introduktion ved forkvinde Ulrike Müller. Kaffe/te og mandelkage (tilkøbspris: 30 kr.). 

 Foredrag og debatoplæg af en fri bonde, Henrik Kuske Schou (se boks). 

 Servering af suppe, hjemmebagt brød og et glas vin/saft (inkluderet i deltagerprisen, se nedenfor). 

 Debat og ”summen” (se boks). 
 

Selve foredraget varer ca. 1 time, hvorefter tiden er vor egen! Brug den godt og deltag i og nyd debatten! 
 
Tilmelding senest den 24. februar (af hensyn til kokken). Kontakt: Anni Kramer, tlf. 29 80 78 80.  
Pris (for deltagelse, samt biodynamisk vin/saft, brød og suppe): 110 kr. pr. person.  
Man behøver ikke være medlem for at deltage. 

 
Vi forsøger at opvarme den store bygning så godt som muligt inden og under selve arrangementet, men 

det er klogt at tage varmt tøj på, fordi det kan virke køligt, når man sidder stille. 

 

Boks 

” Frie bønder og et levende land - hvordan? ”  
En rigtig ”fri bonde”, Henrik Kuske Schou fra Tureby, giver sit bud på, hvordan man skaber mere liv og 
aktivitet på landet. Han er landmand, agrarøkonom og medstifter af Landsforeningen af Frie Bønder – 
Levende land. Han fortæller bl.a. om Dalby-modellen, som foreningen har opstillet for et alternativt 
landbrug. 
Efter foredraget er der debat og varm suppe, og vi ”summer” om Kulturmejeriets muligheder for at 
bidrage til at skabe liv i det landdistrikt, vi bor i eller besøger. 
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