Kulturaften med udflugt og spisning.
Onsdag, den 21. august 2019.
I et samarbejde mellem Landsbylauget –Fløng Sogn, Hedeland Veteranbane og Fløng Forsamlingshus indbydes der til en kulturaften på Hedehusgården, på skinner og i Hedeland.
Aftenens program:
17.30 Vi mødes på Hedehusgården

(ved Museet) Anders Vind Ebbesen og Bruno Jensen fortæller lokalhistorie.

18.00 Afgang mod Fem Ege

Med Motortog og overdækkede vogne. (Toget bliver i Fem Ege).

18.30 Ankomst til Fem Ege

Spisning. Benny laver madpakker.
I prisen indgår madpakke, én kildevand, bestik og servietter.
Øvrige drikkevarer, kaffe, kager mv. medbringer man selv. Husk kopper mv.

20.00 Afgang fra Fem Ege

Vi nyder hjemturen mens det mørkner.

20.30 Ankomst Hedehusgården

Tak for i aften efter en forhåbentlig dejlig oplevelse.

I Fem Ege er der nogle borde og bænke samt gode toiletforhold. Du er også velkommen til at låne tæpper fra toget til at sidde på.
Pris pr. deltager er 225 kr., der dækker museumsbesøg, fortælling, togtur i eget særtog, forplejning og én kildevand.
Tilmelding:
Der er begrænset deltagerantal, men vi skal være mindst 60 personer senest 14 dage før turen, for at den gennemføres. Tilmelding efter ”Først til Mølle”. Tilmelding gyldig når betaling er modtaget. Købte billetter refunderes ikke, men beløbet tilbagebetales ved aflysning. Medlemskab af Landsbylauget—Fløng Sogn eller Hedelands Veteranbane er ikke påkrævet. Alle er velkomne.
Sådan gør du.
Ring til Bruno Jensen Mob.: 20 29 68 18
SMS til Bruno Jensen Mob 20 29 68 18
Mail til Bruno Jensen bj@brunojensen.dk

og tilmeld dig (jer). (hvorefter du vil modtage betalingsanvisning).
og tilmeld dig. (jer) (hvorefter du vil modtage betalingsanvisning).
og tilmeld dig. (jer) (hvorefter du vil modtaget betalingsanvisning).

Sådan finder du os.
Adresse: Hedelands Veteranbane, Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene. Se mere på www.ibk.dk
I bil: Kør ad Roskildevej til Hedehusene. Kør ad Brandhøjgårdsvej og tag indkørslen til højre ca. 100 meter fra Roskildevej.
Tog: DSB Regionaltog til Hedehusene station, følg Hovedgaden under banen, fem minutters gang.
Bus: Linje 123 fra Høje Taastrup st. og Roskilde st. Stoppested Brandhøjgårdsvej.
Lidt om Hedelands Veteranbane
Baseret på frivillige og ulønnede ildsjæle har Hedelands Veteranbane i mere end 40 år befordret passagerer gennem det skønne Hedeland. Vi råder over mere end 5 km spor, der gør os til Danmarks længste smalsporede jernbane. Vi udbygger løbende og står overfor en
udvidelse på 2 km, der når sporene er lagt, vil forbinde Hedehusene med Tune. Vi søger konstant personale der har interesse for veterantog, og vi har gode opgaver, der helt sikkert passer til dine interesser. Bare henvend dig. Der er brug for alle til arbejdet på banen, værkstederne eller i trafikken!
Hedelands Veteranbane befordrer årligt mere end 20.000 rejsende, fordelt på mere end 500 togafgange. Udtrykt i passager kilometer
svaret det til, at vi transporterer de rejsende jorden rundt ved ækvator ca. 2 gange. Alt overskud fra driften anvendes til udbygning, renovering og bevarelse af vort unikke smalsporede jernbanemiljø og materiel.

