Invitation til åbning af anden
strækning af Ringsted Oplevelsessti
Anden del af Ringsted Oplevelsessti - fra Vrangeskov til
Vestdæmningen/Holbækvej - åbner søndag den 30. oktober 2016.

Ringsted Kommune har sammen med vore bidragsydere den
glæde at invitere dig med familie til åbning af anden delstrækning
af Oplevelsesstien. Herefter er ca. 8,5 km af den i alt 25 km lange
sti klar til brug. Med denne anden del af stien er hele strækningen
langs nordsiden af Haraldsted sø tilgængelig med sin smukke og
varierede natur. Vi glæder os til at se dig og vise stien frem.

Program
12:00	Afgang bus fra Ringsted station via Nørregade og Roskildevej til det gamle traktørsted i Vrangeskov. Fælles gangtur til mødested ved udgang af Vrangeskov i vest.
13:00	Velkommen og åbningstale ved Vrangeskov vest:
Dorte Lau Baggesen, Haraldsted-Allindelille Lokalråd
Peter Hansen, Stigruppen
Borgmester Henrik Hvidesten – og snoren klippes.
13:20	Vandretur langs stien, gennem skov, forbi Haraldsted,
skrænterne ved Sandvejen og til Vestdæmningen,
ca. 3,5 km.
14:15	Ved Vestdæmningen er der vand og en varm pølse serveret af Café Ingeborg. Café Ingeborgs Idrætsprojekt sørger
for, at du kan få rørt hele kroppen. Du kan også høre mere
om Helhedsplanerne for Søerne, se hvad Ungdomsskolens Grejbank kan tilbyde og kigge indenfor hos Ringsted
Ro- og Kajakklub, Ringsted Sportfiskerforening samt Ringsted Kajakklub.
15:30	Afgang bus fra P-pladsen, bussen kører via Holbækvej til
Vrangeskov, Roskildevej, Nørregade og Ringsted station.

Praktisk information
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms bus kører fra Vest dæmningen
kl. 15:30. Først kører bussen tilbage til startpunktet i Vrangeskov,
så eventuelle chauffører kan hente deres parkerede biler. Bussen
kører videre til Ringsted station via Roskildevej og Nørregade.
Det er naturligvis også muligt at køre i egen bil. Du kan parkere
ved Vestdæmningen, Motocrossbanen ved Haraldstedvej 105 og
i Vrangeskov.
Af hensyn til bustransporten må du meget gerne tilmelde dig på
stul@ringsted.dk senest onsdag 26. oktober 2016.
Med venlig hilsen
Henrik Hvidesten
Borgmester
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Denne strækning af projektet Ringsted Oplevelsessti,
der forløber mellem Roskildevej og Vrangeskov er støttet
med midler fra LAG – Ringsted, Nordea-fonden,
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal og Ringsted Kommune.

