
Busudflugt til Livø
-nærvær, fællesskab og bæredygtighed
Tag foreningen, menigheden, aktivitetscenteret eller virksomheden på
udflugt til skønne Livø der er en lillebitte, men på alle måder meget
rummelig Ø i hjertet af Limfjorden, med en grundstemning som i en
gammel dansk film af Morten Korch.
Her er alle danske naturformer - bortset fra klit og klipper - fordelt på ca 320
hektar med natur, landbrug og "byen" og i løbet af en time kan du få en
oplevelse af hele paletten og ikke mindst opleve det rige dyreliv med store
flokke af dådyr, frøer og i det hele taget en biodiversitet, der gør selv
nationalparker nysgerrige.

På Øen driver Naturstyrelsen deres eget bud på fremtidens naturnære
landbrug, der på forskellig vis demonstrerer, hvordan man med en blanding
af gammeldags landbrugshåndværk og moderne viden og redskaber dyrker
højkvalitets landbrugsvarer og samtidig fremelsker stor biodiversitet.

På øen finder du også de smukke bevaringsværdige bygninger fra de gamle
Kellerske anstalter med købmanden i centrum i “byen”, de hyggelige gamle
institutionsbygninger med egne haver, foruden den skønne teltplads ved den
gamle skole, dertil er der også kro, forsamlingshus og -lund.

I dag er alle bygningerne bortforpagtet til Kjøgemester & Oldfrue med Ulla og Jesper Bergholdt som værter og du kan
følge opstarten i gennem 2 sæsoner på TV2 regionerne, hvor "liv på Livø" ligger klar så du kan se dem. Ulla og Jesper
har gennem deres tid som forpagtere i Lille Vildmose og Lindholm Høje fornøjet flere hundrede grupper med lækre
frokoster, kaffe, kage og godt værtskab.

Udflugts elementer
● Livø Buffet 169kr
● Livø pølse i pandefedt m kartofler og surt 139kr
● Kaffe (ad libitum) og kringle 60kr
● Kaffe (ad libitum) og lagkage 75kr
● Kaffe, ostemad, kringle 99kr
● Nybagt leverpostej, pølse, div tilbehør og ost 100kr

Overnatningsmulighed
(Ons-fredag tilbud)

● Overnatning 250kr pr værelse og 200kr pr person
● Forplejningstilbud (3 måltider +kaffe og kringle) 300kr

Bestilles på livo@livo.dk eller 40617110

Oplev Livø
I er velkommen til på egen hånd at gå på opdagelse på Livø. Flere steder er der opstillet store plancher, der fortæller om
livet på øen og der er stisystemer rundt på øen, hvor du kan opleve øens store natur-mangfoldighed. Men i kan også fåen
guidet tur

Guide
Bente Kjærgaard der er øens biavler og gift med bondemanden Karsten. Hun fortæller levende om fortid, nutid,
landbruget, naturen og perspektiverne med Øen i fremtiden fra 1000kr beqk@nst.dk
Jesper Bergholdt er forpagter, købmand, viking og historiefortæller med store armbevægelser. Han fortæller om Liv på
Livø med røverhistorier fra livet på øen fra 3000kr
jesperlyngebergholdt@gmail.com

Færgen Rønbjerg - Livø (Livøoverfarten)
For at komme til Livø skal du med færge fra Rønbjerg
og det koster 90kr på en gruppebillet.
tlf. 31780044 eller mail: jettekobber@gmail.com

NB:Bemærk Livø er en bilfri Ø og der er en ca. 600m
slentretur fra den lille hyggelige havn op til Livø by.
Primitiv persontransport max 9 pers 300kr
(kun mod forudgående aftale)
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