
      Pressebrev fra Kulturmejeriet Langesø 
”Rue Food Event” den 3. september 2016, kl. 14-21 

 

Foreningen Kulturmejeriet Langesø og Fælleshaven arrangerer - med støtte fra Realdania’s kampagne 

Underværker - en madfestival, der hylder økologi, bæredygtighed, sundhed og velvære. Madfestivalen er 

for alle og foregår lørdag den 3. september i det gamle Rue Mejeri, Rugårdsvej 215. Mejeriet ligger i 

udkanten af Morud by. Et besøg på madfestivalen kan derfor let kombineres med god motion, fx en herlig 

cykeltur i omegnen af Morud eller en gåtur i Langesø-skoven, herunder langs stien rundt om selve søen. 

 

På eventen vil der være spændende madboder med diverse økologiske eller biodynamiske specialiteter, 

café og underholdning. Det er muligt at smage på og købe en stor del af produkterne, bl.a. 

økologisk/biodynamisk vin, øl, grøntsager, mel, ost og honning. Man kan også høre om de biodynamiske 

metoder, foreningens arbejde med at etablere et kulturhus på stedet og Fælleshavens grøntsagskasse, som 

kan købes hvert 14. dag. Bjarke Jensen kommer til mejeriet med sin mobile kaffebar, ”Go kaffe”, og der kan 

ud over kaffe købes lækkert bagværk, samt de fineste pølser og ost fra Chriss Hedeager, Hedeagergård i 

Vestjylland. Der vil også være sjove aktiviteter for børn og et særligt hjørne for ”bogorme”. 

 

Om aftenen er der fællesspisning af mad, der er lavet på produkter fra Fælleshaven. Der er gratis buffet 

med flere forskellige retter, hvortil der kan tilkøbes drikkevarer, herunder biodynamisk vin og saft. Da der 

er begrænset deltagerantal til aftensmaden, kræves tilmelding til denne. Derfor skal interesserede skynde 

sig at melde sig til på foreningen Kulturmejeriet Langesøs Facebook-side 

https://www.facebook.com/MejerietLangesoOkoHelseKultur eller via mailadressen 

info@kulturmejeriet-langesoe.dk. Tilmelding til buffeten senest lørdag den 27. august 2016 kl. 21. 

 
Dagens program er som følger: 

 

14:00–14:30  Kort introduktion af Kulturmejeriet og Fælleshaven 
Introduktion til Ildsjæle-initiativet og Realdania’s ”Underværker” 
Præsentation af program og ”kick off” på den økologiske madfestival 

14:30-18:00  Fødevaremarked (madboder, café, underholdning for store og små) 
18:00–21:00  Stor gratis fællesspisning for tilmeldte. 

Se i øvrigt foreningens hjemmeside: http://www.kulturmejeriet-langesoe.dk/. 
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