Bliv medlem
Kontingentet er 100,- kr. om året.
Du kan melde dig ind ved at indbetale beløbet
på konto 2281 8980687849 med angivelse
af navn, adresse, telefonnummer og e-mail
adresse.
Kontaktpersoner:
Hans Jørgen Lych Larsen, Lejre,
formand
lychlarsen@hotmail.com

Lejre har mange tilbud
til turister
Vi har en smuk og varieret natur, et aktivt
kulturliv, og en spændende historie, der har
både nationale og international interesse.
Der er desuden mange muligheder for
at holde aktiv ferie i Lejre – til fods,
på cykel, på mountainbike, i havkajak,
i lystbåd og med fiskestang.
I Lejre Turistforening arbejder vi for
at gøre disse mange muligheder synlige
for de besøgende turister, for kommunens
egne borgere og for at bidrage til en
udvikling af turisterhvervet i kommunen.

Billeder: Ole Malling

Wolfgang Framke, Hvalsø,
kasserer
framke@ruc.dk
Gert Fabrin, Hvalsø,
gertfabrin@hotmail.com
Rikke Falck, Egholm,
falck.egholm@gmail.com
Asta Rasmussen, Ejby,
astaras0521@gmail.com
Kurt Wollesen, Kr. Sonnerup
wollesen@adslhome.dk

Bliv medlem af

Om foreningen
Lejre Turistforenings
projekter
• Vi vil udvikle flere cykel- og vandreruter
med velegnede kort til glæde for både den
lokale befolkning og for besøgende turister
• Vores mål er at synliggøre områdets
danmarkshistoriske betydning gennem
et samarbejde med kommune, museer
og andre elevante institutioner
• Vi arbejder for at der bliver udviklet et
turisterhverv i kommunen; et turisterhverv
der vil kunne fastholde turister i området
i længere tid.

Lejre Turistforening blev oprettet i 2014.
Vores formål er at medvirke til udviklingen
af en turisme, der bygger på kvalitet,
bæredygtighed og synergi mellem
lokalbefolkningens og turisternes interesser
Vi er en forening for både almindelige
borgere med interesse for turistsagen
og for turisterhvervet.
Vi mener, at det er vigtigt for den videre
udvikling af turismen i kommunen,
at foreningen har folkelig bredde og
samtidig har repræsentanter fra turisterhvervet som medlemmer.
Alle kan blive medlem af vores forening
- og jo flere vi er jo mere kan vi gøre
for udviklingen af turismen i Lejre.
Se hvordan du melder dig ind
på bagsiden af folderen

