Gråsten og omegn

Velkommen til

NØK-kongres

29. juli – 1. august 2012 i DANMARK

Gråsten
Landbrugsskole

Gråsten by har ca. 4.000 indbyggere. Byen er en
af landets sydligste og ligger få kilometer fra den
dansk/tyske grænse.

Fiskbæk Naturskole
Fiskbæk Naturskole er blevet til i samarbejde mellem Gråsten Landbrugsskole, Sønderborg Kommune og Skov- og Naturstyrelsen i Sønderjylland.
Naturskolen har til huse i landbrugsskolens gamle
kostald. En fantastisk base for årets ungdomsprogram.

NØK programmet for 2012 er sammensat med
spændende aktiviteter for hele familien. Det faglige program er delt op i fire temaer, hver med en
række interessante indlæg. Ungdomsprogrammet lægger op til fuld fart for børn og unge og
ledsagerprogrammet tilgodeser både dem, der
gerne vil bevæge sig og dem, der er til korte eller
længere udflugter i bus.

Gråsten Landbrugsskole
Fiskbækvej 15
6300 Gråsten, Danmark
www.gl.dk

Gråsten Landbrugsskole er med sin dejlige beliggenhed den perfekte ramme om kongressen. Der
er plads til, at alle kan bo på skolen og opleve
glæden ved fællesskabet og de fælles aktiviteter.
Gråsten Landbrugsskole fungerer til
daglig som en kostskole, der er mødelokaler
i forskellige størrelse, værelser, storkøkken med
spisesal, sportshal og store udenomsarealer.

Fagligt program

Gråsten

Ungdoms program

Ledsager program

NØK 2012 - Danmark

Program
Søndag den 29. juli 2012

Tirsdag den 31. juli 2012

16.00		
17.30		
				
19.00		

Ungdomsprogram

Indcheckning
Aftensmad på
Gråsten Landbrugsskole
Åbning i Gråsten Slotskirke

Ungdom deltager i første del derefter
ungdomsprogram.
20.30 		
				

Sønderjysk kaffebord.
Information om Gråsten Landbrugsskole og Sønderjylland.

Mandag den 30. juli 2012
Ungdomsprogram
8.00			

Tilbud hele dagen

Ledsagerprogram
8.00 - 9.00		
9.00 -10.00		
				
10.00 - 12.00
13.00 -17.00
13.00 -17.30

Fagligt program.
Gråsten Landbrugsskole light
- en rundvisning.
Guidet tur i Gråsten
Bustur til Als med stop ved lokale
seværdigheder
Vandretur på gendarmstien

Fagligt program
8.00 -12.00 		 Fagligt program
12.00 			 Frokost
13.00 -17.45 Fagligt program

Aftenprogram - fælles for alle
18.30 			
19.30 			

Aftensmad
Ringridning og NØKiade

Program

8.00			

Tilbud hele dagen

Ledsager program
8.00 - ca.18.00 Mandø og Ribe - bustur ved 		
Vadehavet
8.30 - ca.16.30 Broagerland og Dybbøl - bustur i
lokalområdet

Fagligt program
8.00 -12.00
12.00			
13.00 -14.50
14.50 -16.10
16.15 - 16.45
16.45 -17.45

Fagligt program
Frokost
Fagligt program
Nationale møder
Fagligt program
NØK generalforsamling

Aftenprogram - fælles for alle
Kl 19.00

Festmiddag med dans

Onsdag den 1. august 2012
Faglig ekskursion fælles for alle
8.00 -12.00
Gårdbesøg
12.30 			
Medbragte madpakker nydes i
marsken ved Vestkysten
15.00 			
Ankomst Gråsten Landbrugsskole
NØK 2012 er slut - kom godt hjem!
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Fagligt program
Mandag den 30. juli
Tema I - Nordisk samarbejde
8.00 Kulturforskelle og deres betydning for samarbejde mellem de nordiske lande
v/ Antropolog og seniorkonsulent Dennis Højmark, Copenhagen Living Institute
9.00 Samarbejde i Norden – let og svært. Erfaringer fra Norfor, NAV og VikingGenetics
v/ Rådgivningsdirektör Gunnar Gudmundsson, Bændasamtök Island
v/ vice VD Lennart Andersson, Svensk Mjölk, Sverige
v/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics
9.45 Vision og muligheder de næste 10 år - hvad sikrer nordisk samarbejde succes i fremtiden?
v/ Chefkonsulent Henrik Nygaard, Videncentret for Landbrug, Danmark
10.10 Kaffe
10.30 Indsatsområder for at opnå gevinster ved nordisk samarbejde
Kokontrol-database-registrering
v/Teamleder Johannes Frandsen, Videncentret for Landbrug|Kvæg, Danmark
Forskningssamarbejde
v/Afdelingsleder Tone Roalkvam, Tine, Norge
Krav til fremtidens uddannelser i landbruget - universitetet og landbrugsskole
v/Kvægbruger Sæmundur Jón Jónsson, Árbæ 781 Höfn, Island

Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen
11.15 Staldvandring på Gråsten Landbrugsskole med staldgangsindlæg med fokus på værktøj til styring af
management - betydning for Gråsten Landbrugsskole
v/ Kvægbrugsleder Rene Andersen og forstander Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole
12.00 Frokost
13.00 Hvad forstår vi ved præcisionsstyring og hvorfor er det vigtigt for morgendagens kvægbruger?
v/ Veterinär Charlotte Hallen Sandgren. DeLaval, Sverige
13.20 Management og styring af automatiske malkesystemer
v/ Kvægbruger og kosignalkonsulent Sanna Soleskog, Övrabogård, Tranås, Sverige
13.50 Eksempel på sensorteknik – herd navigator
v/ Kvægrådgiver Annica Hansson, Växa Sverige, Sydväst, Sverige
14.10 KoKompas – et værktøj til moderne udfodringsstyring
v/ Key account manager Juho Kyntäjä, Landbrugets Datacentral AB, Finland
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14.30 Kokontrollens rolle og betydning for fremtidens kvægbrug
v/ Kvægbruger Morten Hansen, Vrå, Danmark
v/ Landskonsulent Gunnfrídur Elín Hreidarsdóttir, Bændasamtök, Island
14.50 Kaffe i grupperum
15.00 -16.00 Gruppearbejde: NØKs rolle for at opfylde visionerne om nordisk samarbejde (Tema I)
16.00 -17.00 Gruppearbejde: Styringsteknologi på gården - muligheder og effektiv anvendelse, (Tema II)
17.00 -17.45 Rapportering fra gruppearbejde

Tirsdag den 31. juli
Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen (fortsat)
8.00 Den virtuelle kvægbonde, udnyttes mulighederne? Trend og udvikling.
v/ Afdelingschef Mari Bjørke, GENO, Norge

Tema III Fremtidens kvægproduktion under hensyntagen til klima og miljø
8.20 Mælke-og kødproduktions betydning for det globale klima, realiteter, myter, fakta og muligheder
v/Forskningsprofessor Jørgen E Olesen, Aarhus Universitet, Danmark
9.20 Gårdsniveau – produktion under hensyntagen til klima – hvilke typer kvægbrug skal vi have?
v/ Seniorforsker Troels Kristensen, Aarhus Universitet, Danmark
9.55 Kaffe
10.15 Koniveau - fodring - hvad kan kvægbrugeren gøre?
v/ Seniorforsker Jakob Sehested, Aarhus Universitet, Danmark og professor Harald Volden, UMB, Norge
10.45 Koniveau – opstaldning, håndtering og miljø
v/Veterinær Laura Kulkas, Valio Ltd., Finland
11.15 Den klimavenlige ko via avl
v/Direktør Sverre Bjørnstad, GENO, Norge
11.35 Bondens klimaindsats – herunder betydning af Arla’s klimapolitik, fra ko til butik
v/ Kvægbruger Kerstin Persson, Arbelunda, Köpingsvik,Sverige
12.00 Frokost

Tema IV Fremtidens kvægavl med genomisk selektion
13.00 Genomisk selektion status, erfaringer og muligheder for øget avlmæssig fremgang – herunder effekt på
den praktisk avlsplan – populations og besætningsniveau
v/ Afdelingschef Trygve R Solberg, Norge
v/ Avlschef Lars Nielsen, VikingGenetics
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13.40 Registreringer i praksis og/eller kernebesætninger i en avlsplan med genomisk selektion
v/ Udviklingschef Hannu Myllymäki, Faba coop, Finland
14.00 Hvordan bruger jeg genomisk selektion på min gård?
v/ Kvægbruger, Per Johan Svensson, S Fågelhem, Södra Vi, Sverige
14.20 International avlssamarbejde – hvad vej går udviklingen?
Polarisering –Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning?
v/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics
v/ Direktør Sverre Bjørnstad, Geno, Norge
14.50 -16.10 Nationale NØK-møder inklusiv kaffe
16.15 Kvægproduktion på Færøerne
v/ Forsøgsleder og konsulent Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan, Færøerne
16.45-17.45 NØKs generalforsamling

Onsdag den 1. august
Fællesudflugten går til vestkysten, hvor vi undervejs besøger to gårde med malkekvægbesætninger på hver 400
Holstein køer. Den medbragte lunch nyder vi ved Højer sluse.
Gårdbesøg:
Karin og Erling Christensen, der er nye danske NØK medlemmer, driver Søndergården med 400 Holstein køer.
Køerne er opstaldet i to identiske stalde (opført i 2008), hver med 3 Lely malkerobotter. En del af gyllen separeres og
fiberfraktionen anvendes som strøelse i køernes sengebåse. Besætningen deltager i Videncentret for Landbrug og
VikingGenetics projekt med kombikrydsning.
Se mere om gården på http://www.besoegslandbrug-soendergaarden.dk/
Besøg hos Jane Boes og Bent Lund, Gammelbygård, Højer. På bedriften er en besætning på 400 højtydende Holstein
køer, der malkes i en 2 X 16 Westfalia malkestald. Køerne malkes tre gange dagligt. Der drives desuden 400 ha jord.
Kvierne er udliciteret og opdrættes på en ejendom i nærheden. Se mere om gården på www.gammelbygaard.dk
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Ungdomsprogram
- fra 5 år
På Gråsten Landbrugsskole er der fantastiske rammer for
et spændende program for børn og unge. Her er boldbaner, stier i mark og skov, flere bålpladser, en hytteby
bestående af grisehytter (andre steder anvendes disse
hytter til søer med smågrise, men her kan der overnattes
i dem), en flot naturskole med blandt andet indendørs
bålplads og fjorden i umiddelbar nærhed.
Under hele kongressen vil der være et udfordrende
program for børn og unge. Det ledes af en flok erfarne danske ”NØK-unger” i alderen 12 - 22 år, som har
overvejet og afprøvet, hvordan de selv kunne have lyst
til at udnytte stedets gode rammer. De har alle tidligere
deltaget i NØK-kongresser, og glæder sig til at tage
imod kongressens børn og unge for at give dem en god
oplevelse. De ældste (19-22 år) er aktive sportsudøvere,
og har fungeret som ungdomsledere i deres sportsklubber.

Som NØK-deltager, på ungdomsprogrammet, skal du
huske at medbringe:
zz Badetøj.
zz Sportstøj/ude tøj til alt slags vejr.
zz Sovepose. (kan eventuelt købes - se tilmelding)
Ved ankomsten får du udleveret en madras til overnatning. Den kan du vælge at bruge flere forskellige steder
på skolen:
zz I forældrenes værelse.
zz I en fælles ”ungesovesal” i et klasseværelse .
zz I grisehytterne.
Du kan i løbet af kongressen vælge at skifte mellem de
forskellige sovemuligheder - husk at tage din madras
med.

Forældre er velkomne til at deltage i børne- og ungdomsprogrammet i det omfang børnene har behov for
forældrenærvær. De 1- 4-årige børn kan være med sammen med en forældre.

Ung på NØK - vigtig information
De mange forskellige aktiviteter er lagt til rette
så du skal:
zz Være fysisk aktiv.
zz Bruge dit hoved og gode humør.
zz Samarbejde på tværs af alder og nationalitet.
Hver dag afsluttes med hygge omkring lejrbålet.

Ungdomsprogram

En flok erfarne danske “NØK-unger”, der har været med i
mange år, glæder sig til at tage imod dig!
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Søndag
16.00 -17.30 Indskrivning for børn og unge finder sted i Naturskolen.
Udlevering af deltagermappe og madras.
17.30

Aftensmad

19.00

Med familien i Gråsten Slotskirke

Børn og unge deltager kun i starten af åbningsceremonien. Derefter arrangeres der aktiviteter for de mindste i
umiddelbar nærhed af kirken, medens de øvrige skal på et orienteringsløb gennem skoven hjem til skolen. Efter
deltagelse i det store sønderjyske kaffebord samles alle omkring lejrbålet.

Mandag
7.30-8.00

Morgenmad

8.00-12.00

Den store NØK Holddyst

Alle deltagere inddeles i hold på tværs af nationalitet og alder.
Der dystes i mange forskellige discipliner: par-fodbold, gummistøvlekast, trillebør-ringridning og meget mere.
Ingen af disciplinerne kræver specielle færdigheder og alle aktiviteter afvikles på og omkring skolen. Hvis vejret
tillader det foregår alle aktiviteter udendørs, ellers i Naturskolen og gårdens maskinhus.
Der etableres et specielt hold for de mindste (førskolebørn). Man kan selv vælge, om man ønsker at komme på dette
hold eller på et af de blandede hold.
Ved tilmeldingen kan man ønske en person, man gerne vil
på hold med.
12.00-13.00 Frokost
13.00 – 16.00 Den store NØK Holddyst fortsætter
18.30

Aftensmad

19.30
			

NØKiade og finale på
Den store NØK Holddyst

Som afslutning samles alle omkring lejrbålet.

Ungdomsprogram
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Tirsdag
7.30-8.00

Morgenmad

8.00

Afgang til Alnor Strandpark

8.30-16.00

Aktiv ved Flensborg Fjord

Hele dagen tilbringes i Alnor Strandpark.
I løbet af dagen bliver der mange forskellige aktiviteter i mindre grupper. Der kan nævnes:
zz Bade
zz Sejle i kajak
zz Bygge tømmerflåde
zz Bodybowling
zz Fremstilling af strandkunst.
Per Holt, leder af Naturskolen vil desuden medbringe skolens mange fiskenet og fortælle om, hvad det er
vi fanger i fjorden.
Vi har madpakker med, som spises på græsplænen.
19.00

Festaften

Når festaftenen bliver for kedelig samles vi omkring lejrbålet.

Onsdag
7.00-8.00

Morgenmad

8.00-12.00

Udflugt for alle NØK deltagere

Der bliver mulighed for at holdene fra Den store NØK dyst kommer til at køre i samme bus.
12.30

Madpakker i det grønne for alle NØK deltagere

15.00

Ankomst til Gråsten Landbrugsskole - derefter farvel og på gensyn om to år i Norge!

Pris for ungdomsprogram inklusiv overnatning og mad 1.300 dkr. per deltager.
Mere information om ungdomsprogrammet: Kontakt Karoline Holst på email karoline@holst.mail.dk
zz Hej! På gensyn vi glæder os til du
kommer!

Ungdomsprogram
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Ledsagerprogram
Mandag den 30. juli 2011
Kulturen i det nordiske lande - forskelle og ligheder kan være interessante for os alle i det nordiske fællesskab. Derfor deltager vi sammen med de faglige deltagere i morgenindlægget:
8.00 Kulturforskelle og deres betydning for samarbejde mellem de nordiske lande
v/ Antropolog og seniorkonsulent Dennis Højmark, Copenhagen Living Institute
9.00 Gråsten Landbrugsskole light
En rundvisning på Gråsten Landbrugsskole af en af skolens medarbejdere.
10.00 Byvandring med guide i Gråsten by (M1)
Vi går gennem byens gader, ser lidt på bygninger og lytter til historien. Turen slutter ved Gråsten Slot,
hvor vi overværer vagtskiftet. Danmarks Dronning Margrethe den II er på sommervisit på slottet.
Pris: 30 kr.
12. 15 Frokost på Gråsten Landbrugsskole, derefter afgang på eftermiddagens tur kl. 13.00
½ dags vandretur

Vandretur på Gendarmstien (M2)
Sønderjylland blev under et voldsomt slag tabt til tyskerne i krigen 1864. I 1920 stemte sønderjyderne
sig ved en folkeafstemning tilbage til Danmark. Grænsen kom til at gå ved Flensborg Fjord og langs
med fjorden patruljerede danske gendarmer til fods for at bevogte grænsen og kontrollere skibsfarten.
Gendarmerne bevogtede grænsen frem til 1959. Nu bliver opgaven varetaget af politiet. Grænse-gendarmernes rute langs med fjorden er i dag en populær naturskøn vandrerute fra Padborg til Høruphav
på i alt 74 km.
Vi vil følge i gendarmernes fodspor, og vandre en tur, på omkring 8 km, på deres sti. Vi går på Gendarmstien ved Skelde Kobbel skov og forlader den igen ved Vemmingbund. Turen følger kysten og vi
vandrer på strand og i skov ad stier og veje. Vi oplever naturen og det afvekslende kuperede terræn,
der er skabt af isen i den sidste istid. Undervejs gør vi stop og nyder den medbragte eftermiddagskaffe
sammen med et velgørende fodbad.
Godt vandrefodtøj er nødvendigt. Påklædning afhængigt af vejret. Medbring en vindtæt jakke og
eventuelt regntøj. Vi bliver transporteret til startstedet og afhentet ved Vemmingbund og kørt tilbage
til Gråsten Landbrugsskole.
Deltagerantal: Maks. 20
Pris 125 kr. - inklusiv et stimulerende fodbad med velduftende fodbadesalt. Forplejning er inkluderet i kongresprisen.
Afgang fra Gråsten Landbrugsskole kl. 13.00. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.45
Turleder og guide: Anne Hansen Aamand
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½ dags bustur

Als – En smuk havn, natur genopretning og Danmarks længste kystskov (M3)
Eftermiddagens tur går til den frugtbare ø Als, der grænser op til Lillebælt mod øst og Als- og Flensborg Fjord mod vest og syd. Der er broforbindelse til øen, men på eftermiddagens tur sejler vi over
Als Fjord fra Ballebro med færgen Bitten til Nordals. Vi kører igennem byen Nordborg til Dyvig Havn
– en naturperle, der blev kåret som landets bedste med titlen ”Årets havn” i 2010. Vi drikker vores
medbragte kaffe på havnen og ser lidt på området, hvor Oldenor og Mjels Sø er resultatet af to store
naturgenopretningsprojekter, der i dag indgår i det nordalsiske kystlandskab.
Turen retur går gennem Nordborg, forbi Danfoss Universe og hovedkontoret for industrikoncernen
Danfoss, der er kendt for sin produktion af termostater til varmeregulering. Danfoss er den største
arbejdsplads i området, og er i dag en af de førende virksomheder indenfor varme og køleteknik med
adskillige afdelinger fordelt rundt i verden.
Turen hjemad går gennem Nørreskoven - en af Danmarks længste kystskove. Den strækker sig næsten
9 km langs havet. Skoven ligger på næringsrig jordbund i et kuperet terræn, og træerne, der mest er
bøgetræer, bliver usædvanligt høje og flotte. Fra Fynshav kører vi gennem Augustenborg og passerer
Alssund – denne gang ad brovejen.
Pris 225 kr. - Forplejning er inkluderet i kongresprisen
Afgang fra Gråsten Landbrugsskole med bus kl. 13.00. vi er hjemme igen ca. kl. 17.30
Turleder og guide: Lokalkendt

Tirsdag den 31. juli 2011
Heldagsudflugt til Vadehavet

Mandø og Ribe: En vadehavsø i en ung nationalpark og Danmarks ældste by (T1)
Dagens tur går tværs over Sønderjylland med kurs mod en af Danmarks Nationalparker: Nationalpark
Vadehavet. Et område på 145.000 ha., der to gange om dagen overskylles af tidevandet og ved lavvande åbner for et veldækket spisebord der tiltrækker tusindvis af træk- og ynglefugle til området. Midt i
parken ligger den lille vadehavsø Mandø, med omkring 40 beboere. Det er vores første mål. Turen til
Mandø går over havbunden ad ebbevejen med en traktorbus. Efter en lille gåtur rundt på øen tager vi
traktorbussen tilbage og spiser madpakker ved Vadehavscentret.
Mennesker der bor langs vestkysten har gennem tiderne mærket naturens kræfter på godt og ondt.
Havet har givet føde til livets opretholdelse og til andre tider taget sig det betalt i menneske- og husdyrliv under de store stormfloder. På Vadehavscentret ser vi en beskrivende film om, hvordan det er at
leve med stormfloden, inden vi kører videre til Ribe – Danmarks ældste by med rødder i Vikingetiden.
Ribe kan opleves på egen hånd eller sammen med guiden på en byvandring, inden turen går tilbage
til Gråsten. Ribe har gennem tiderne lagt navn både til vikingekampe og hekseafbrænding. Fra toppen
af domkirkens tårn er der en storslået udsigt over Vadehavet.
Medbring godt fodtøj, regntøj, en lun trøje og eventuelt en kikkert.
Pris 400 kr. - inklusiv billetter til Mandøbussen og Vadehavscentret.
Formiddagskaffe, frokostmadpakke med drikkevarer og eftermiddagskaffe er inkluderet i kongresprisen.
Afgang fra Gråsten Landbrugsskole kl. 8.00 Vi er hjemme igen ca. kl. 18.
Turleder og guide: Anne Hansen Aamand
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Heldagsudflugt i nærområdet

Broagerland med museumsbesøg: Teglproduktion og Dybbølslaget 1864 (T2)
Broagerland, en frugtbar halvø sydvest for Gråsten, grænser op til Flensborg Fjord. Store forekomster
af stenfri issø-ler i undergrunden har i århundrede været egnens erhvervsgrundlag. Omkring år1900
fandtes 62 teglværker langs Flensborg Fjord - i dag er der kun få tilbage. På dagens bustur passerer
vi teglværkerne ved Nybøl Nor og hører om teglværksindustrien gennem tiderne. Turen går gennem
Broager med den særprægede kirke og dens to tårne. Til kirken knytter der sig et sagn om tvillingeprinsesserne på Smøl slot. Vi gør holdt ved teglværksmuseet Cathrinesminde, der blev grundlagt som
teglværk i 1732, og besøger den interessante udstilling.
Turen fortsætter ad Teglværksstien, der er en del af Gendarmstien til Brunsnæs, og videre til Vemmingbund ved Sønderborg Bugt, hvor der er mulighed for en dukkert i fjorden. Dagen afsluttes med et
besøg på Dybbøl Mølle og Dybbøl museet, der fortæller historien om slaget i 1864, hvor Sønderjylland
efter heftige kampe blev vundet af Prøjserne og frem til 1920 var en del af Tyskland. Undervejs nyder vi
vores medbragte frokost og kaffe.
Pris 400 kr. - inklusiv billetter til museumsbesøg.
Formiddagskaffe, frokostmadpakke med drikkevarer og eftermiddagskaffe er inkluderet i kongresprisen.
Afgang fra Gråsten Landbrugsskole kl. 9.00. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.00
Turleder og guide: Lokalkendt
Mere information om ledsagerprogrammet:
Kontakt Anne Hansen Aamand på email: amarie59@gmail.com

Ledsagerprogram

Praktisk information
Overnatning

Alle kongresdeltagere kan overnatte på Gråsten
Landbrugsskole i gode elevværelser eller medbringe campingvogn/-telt og nyde det tætte
samvær med andre kongresdeltagere døgnet
rundt. Campinggæster har adgang til gode
bade- og toiletforhold i forbindelse med Gråsten
Landbrugsskoles sportshal.

Transport
til og fra Gråsten Landbrugsskole

Med fly: Nærmeste lufthavne er Sønderborg
Lufthavn (20km) og Billund Lufthavn (119km).
Med Tog: Der går tog til Gråsten – afstand fra
Gråsten station til Gråsten Landbrugsskole er ca.
3 km

Gråsten Landbrugsskole er en ”5-stjernet” landbrugsskole - ikke et ”flerstjernet” hotel. Kongresdeltagere, der ikke ønsker at overnatte på
Gråsten Landbrugsskole, foretager selv booking
af hotel og sørger for transport til og fra kongressen (nærmeste hotel se http://benniksgaardhotel.
dk/).

Med bil: Afstand fra
Hirtshals (350km),
Frederikshavn (350km),
København (353km)
Hamburg (180km)
Kolding (77km)

Måltider

Ekstra overnatning
på Gråsten Landbrugsskole

Alle måltider er inkluderet i kongrespriserne
anført i tilmeldingen for hver deltagergruppe.
På hel- og halvdagsture leverer Gråsten Landbrugsskole frokostmadpakke, kaffe m.v. med.
På turen er der derfor ingen ekstra udgifter til
forplejning.
Ønske du specialkost, er der mulighed for at bestille det på tilmeldingsblanketten.

Gårdbesøg og sundhedsforhold

Den faglige udflugt med besøg på danske
kvægbrug finder sted på kongressens sidste dag
onsdag den 1. august. Den enkelte deltager skal
selv være opmærksom på eventuelle forholdsregler ved kontakt med husdyr efter hjemkomst
fra kongressen.

Praktisk information

Kongresdeltagere, der måtte ønske en ekstra
overnatning på Gråsten Landbrugsskole for at
opleve mere af det skønne sønderjyske område,
kan tilkøbe ekstra overnatning på Gråsten Landbrugsskole. Det vil være muligt at bestille ekstra
overnatning den 28.7 samt den 1.8 og 2.8. (se
tilmeldingssiden).

Private besøg
hos danske NØK -medlemmer

Information om danske NØK-medlemmer, der
kan være behjælpelige med sommerhus, gårdbesøg eller tage i mod et privat besøg før eller
efter kongressen bliver lagt på NØK’s hjemmeside.

