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WORLD GALLOWAY CONFERENCE 2010 WORLD GALLOWAY CONFERENCE 2010 WORLD GALLOWAY CONFERENCE 2010 WORLD GALLOWAY CONFERENCE 2010     
I DANMARK     31.Aug. – 4. Sept. 
 
Kongressen finder sted på HOTEL PEJSEGÅRDEN, 8740 Brædstrup og herfra starter 
turene også. 
 
KONGRES PROGRAMKONGRES PROGRAMKONGRES PROGRAMKONGRES PROGRAM    
 
31. aug. 
09:00  Ankomst og registrering 
12:00  Frokost 
13:30  Velkomst og åbning af  kongressen 
13:40  Internationale rapporter, max. 10 min. til hver 
           Åben debat 
15:30  Kaffe og te 
16:00 – 17:00  World Galloway Council Meeting med de officielle delegerede. 
19:00  Middag 
 
1. sept. 
09:00 Bus afgår til Rørbæk Hovedgaard, hvor Gurli og Bo Olesen har rød- og sortbæl-

tede Galloway. De vil sammen med forvalter Lars Poulsen vise os dyrene, fortælle 
om deres avlsarbejde og  deres restaurant, hvor de er begyndt at have Galloway 
kød på menukortet. 

            
 Tidlig frokost. 
 
12:00 Bus afgår til Molslaboratoriet, der er en del af  Naturhistorisk Museum i Århus 

og beliggende i det naturskønne Mols Bjerge. Her har man haft sorte Galloway til 
at udføre naturpleje siden 1973. Rita og Jon Buttenschøn vil fortælle om forsk-
ning vedrørende dette. Jan Mouritzen, der passer dyrene, vil vise os dem og for-
tælle om dagligdagen. 

 
           Kaffe og te. 
 
17:00  Bus afgår tilbage til Pejsegården 
19:30  International middag. 
 
2. sept. 
Kongressen er slut. 
 
09:00  Start på den første af  3 dages ture.   



 

 

TUR PROGRAMTUR PROGRAMTUR PROGRAMTUR PROGRAM    
    
2. september2. september2. september2. september    
 
09:00   Bus afgår til Sjælland. 
            Vi skal først besøge Knud Hansen, Høng, der har en lille rød besætning. 
            Frokost. 
12:30   Bus afgår til Vesterlyng i Sejerøbugten. Her afgræsser 65 overvejende sorte  
  Galloway køer med kalve et naturområde på godt 300 ha. 
            Dyrene er en del af  Niels Erik Nielsens besætning. Skaaninggårdens Galloway. 
17:00   Bus afgår til Bromølle Kro. Der har været krodrift på stedet siden 1198. 
 
            Middag. 
 
19:30  Bus afgår tilbage til Pejsegården. 
 
3. september3. september3. september3. september    
    
09:00  Bus afgår til Aalestrup Avlsstation, hvor landskonsulent for Dansk Kødkvæg, 
 Jørgen Skov Nielsen vil fortælle om individ afprøvning af  kødkvægtyre. 
 
11:30  Bus afgår til Hjerl Hede Frilandsmuseum, der ligger i et naturområde på 1200 
 ha. Der er 50 gamle landbo bygninger, der er genopført bl.a. gårde, smedje og 
 skole. 
            
  Frokost. 
 
15:00  Bus afgår til Inger Marie og Børge Nielsen, Norsgaard Galloway, Spøttrup.  
 De har sort-bæltede dyr. 
 
            Kaffe og te. 
 
17:15  Bus afgår tilbage til Pejsegården. 
 
4. september4. september4. september4. september    
    
Checke ud fra værelser på Pejsegården. 
09:30  Bus afgår til Årøsund, hvorfra vi sejler til Årø 11:20. 
11:30  Ankomst til Årø, hvor vi skal besøge Birgit og Kim Nielsen, Årø Galloway.  
 Vi skal se deres  besætning af  sorte Galloway og deres gårdbutik. De vil fortælle 
 om det helt specielle liv, det er at bo på en lille ø, samt vise os øen. 
           Frokost. 
16:15  Afgang fra Årø. 
           Bussen kører, hvis der er brug for det, via Billund tilbage til Brædstrup ( Pejse  
 gården ). 



 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGERPRAKTISKE OPLYSNINGERPRAKTISKE OPLYSNINGERPRAKTISKE OPLYSNINGER    
    
ANKOMST: ANKOMST: ANKOMST: ANKOMST: til Hotel Pejsegården, 8740 Brædstrup. For gæster, der kommer 
med fly: Billund Lufthavn ligger 45 km fra hotellet. Det er muligt at booke 
flybillet direkte til Billund fra visse destinationer. Ellers kan der bookes via 
Copenhagen Airport.  
    
HOTEL PEJSEGÅRDEN: HOTEL PEJSEGÅRDEN: HOTEL PEJSEGÅRDEN: HOTEL PEJSEGÅRDEN: Her foregår kongressen og alle overnatninger. 
                                          Der er planlagt 2 overnatninger inkluderet i selve kongressen og 
    2 derefter. 
                  OBSOBSOBSOBS                 I skal selv bestille værelse, husk at meddele at I deltager i World 
    Galloway Conference.  Online booking: www.pejsegaarden.dk    
    Tlf. 75751766  
                                          Pris for dobbeltværelse = 2 personer: 825 kr. /  110 euro inkl. 
    morgenmad 
                                          Enkeltværelse: 730 kr. / 98 euro inkl. morgenmad 
                                          Priserne er pr. døgn. 
 
Afregning for værelse og deltagelse i kongres afregnes med Hotel Pejsegården, undtagen bus-
turen 1. sept. Prisen for deltagelse i kongressen kendes ikke endnu. 
 
BUSTURE: BUSTURE: BUSTURE: BUSTURE: Priser for busture: 1. sept. 200 kr. / 27 euro 
                                                     2. sept. 600 kr. / 80 euro inkl. frokost og middag 
                                                     3. sept. 500 kr. / 67 euro inkl. frokost 
                                                     4. sept. 450 kr. / 60 euro inkl. frokost 
Der tages forbehold for priserne afhængigt af  antal deltagere og kursen. 
Busturene afregnes med Gallowayforeningen Danmark og bedes indbetalt på forhånd, und-
tagen for oversøiske deltagere, da det er for besværligt. Disse bedes betale ved registreringen 
med danske penge eller euro. 
Gallowayforeningen Danmark konto nr. IBAN:  DK29 3000 0010 6156 31  
                                                                         Reg.nr. 1551 konto 10615631  
 
TILMELDING: TILMELDING: TILMELDING: TILMELDING: Mail til dybsoe@paradis.dk   eller telefon:  5764 6256 
                         Meddel:  Deltagelse i kongres. 
                                          Deltagelse i busture: Angiv dato/datoer, du vil deltage. 
                                          Navn, adresse, land og antal personer 
                                          Om du er delegeret fra dit land 
 
Tilmelding SENESTSENESTSENESTSENEST 30. juli 2010. 
 
De internationale rapporter bedes også tilsendt til dybsoe@paradis.dk senest 30. juli. 
 
Vi håber at der er mange der har lyst til at deltage. 
Med venlig hilsen 
Gallowayforeningen Danmark 


