
KOM TIL 

BYLAUGETS SOMMERMIDDAG

Har du lyst til at være med?

Du kan deltage med mange færdigheder til at gøre Bylaugets
Sommermiddag en succes. 

• Har du lyst til at finde naturens råvarer i mosen eller 
strandparken?

• Kan du lide at lave mad med landsbyens borgere?
• Er du god til at dække bord?

• Kan du spille et instrument til madlavningen?

• Vil du og din familie deltage i middagen?

Tilmelding til aktiviteter inden middagen sker via e-mail 
jisorensen@mail.dk eller på telefon 3641 2098 

Vallensbæk Bylaug har i år valgt at slå et slag for landsbylivet og 

samværet i Vallensbæk Landsby.

Vi inviterer derfor hele landsbyen til Bylaugets Sommermiddag 

på Korsagergaard, hvor vi planlægger i fællesskab at indsamle 
udvalgte råvarer og tilberede en udsøgt gourmet middag 

sammen med en professionel kok fra Byhøst.

Hvad er Byhøst?

Byhøst er en forening, der informerer, inspirerer og guider 

brugere i at samle og bruge af  naturens råvarer, også i byen. 
Byhøst handler om at få øjnene op for alt det mad, der vokser 

lige uden for din dør – også selv om du bor i byen. 

Ved at fokusere på det nære (lokale) ønsker Byhøst at skærpe 
opmærksomheden om værdien ved selv at bruge naturen i ens 

eget køkken, råvarekvalitet og ideen om selvforsyning i byen.

Tusind tak for jeres støtte til Vallensbæk Landsby! ☺☺☺☺

Bylaugets Sommermiddag afholdes i samarbejde Føtex, som 

sponsorerer råvarer til middagen, samt Bønnen:

lørdag den 20. august 2016 på Korsagergaard

www.vallensbaekbylaug.dk | www.facebook.com/landsbylaug



Tilmelding

Deltagelse i sommermiddagen koster 150 kr. pr. deltager. Børn 
under 12 år er gratis.  Beløbet dækker 3 retters gourmet-menu, 

velkomstdrink, chips og tilskud til musikken. Det er tilladt at tage 

egne drikkevarer med. Men vi anbefaler at købe vores øl- eller vin 
menu, som vores vintjener har tilrettelagt til denne middag. 

Billetter til sommermiddagen købes via place2book senest 6. 

august 2016. Link til place2book findes på vores web-side

www.vallensbaekbylaug.dk/aktiviteter. Ring til 3641 2098 hvis du 
ikke har mulighed for at tilmelde via nettet.

Ønsker du at deltage i de gratis aktiviteter inden middagen, skal 

du tilmelde dig pr. mail jisorensen@mail.dk eller tlf. 3641 2098

Bylauget forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet, hvis vi 

ikke får tilstrækkeligt med tilmeldinger.

Dagens program

Kl. 13.00 – 15.00 Sankning til middagen
Guidede sanketure med Byhøst, hvor der plukkes grønt til 

middagen. Gr. 1 går til Vallensbæk Mose 

gr. 2 cykler til Vallensbæk Strandpark. 

Begge hold mødes på Korsagergaard kl. 13:00

Kl. 15.00 – 18.00 Forberedelse af  middagen
Få inspiration til dit egen køkken og vær med til at skabe en 

fantastisk goumet middag - under kyndig vejledning af  en 

professionel kok fra Byhøst

Kl. 17.00 – 18.00 Ponyridning
Børn i alle aldre kan få en sjov ridetur på 

heste fra Vallensbæk Ridecenter. Rideturen er gratis. 

Kl. 18.00 Landsbyen bydes velkommen
Før servering vil der være en velkomstdrink. Middagen præsenteres 

af  kokken, vintjeneren samt de frivillige, der har været med i 

forberedelserne. 

Kl. 21.00 Musik og dans i salen

Kl. 24.00: Afslutning.
Hjemmerøget laks 
m/ råmarineret fennikel og syltet havtorn

Asiatisk BBQ-bun
m/ andelsgris, chimichurri og skvalderkål

Hindbærskyr og kvan-is 
m/ friske bær og vandmynte

EKSEMPEL PÅ MENU


