
PRESSEMEDDELELSE

LAG FJORDLANDET inviterer til Orienteringsmøde 
med fællesspisning.

Lokal Aktionsgruppe, forkortet LAG – hvad betyder monstro det? Det betyder lokal udvikling i 
landdistrikter, det er et EU-program og den lokale LAG Fjordlandet er en forening, drevet af 
en 13 personers bestyrelse, som er valgt i et sindrigt system, så både borgere, foreninger, 
erhvervsliv og politikere fra Lejre og Frederikssund er med til at bestemme retningen for 
den Lokale Aktionsgruppes Arbejde og ikke mindst, hvem og hvad, der skal modtage de 
godt 2 mio. som LAG´en årligt skal dele ud til lokal udvikling i landdistrikterne i Lejre og 
Frederikssund. 

LAG Fjordlandet er en helt nydannet Lokal Aktionsgruppe og bestyrelsen blev valgt i Karleby 
Forsamlingshus den 21. juni 2022.  

NU har bestyrelsen lavet en udviklingsstrategi for sit arbejde og den vil foreningen rigtig 
gerne fortælle om og sætte til dialog med alle borgere i Lejre og Frederikssund, så mange 
flere kender LAG og kan hjælpe med at finde de lokale iværksættere, som gerne skal søge 
penge hos LAG i 2023. 

”Derfor er det nu tid til at invitere til to vigtige begivenheder i vores fælles Lokale Aktions-
gruppe i Lejre og Frederikssund”, fortæller LAG Fjordlandets forperson, Trine Krebs – og 
hun fortsætter... ”Vi vil gerne invitere dem, der har lyst til en orientering om LAG Fjordlandet 
til en fællesspisning på Skuldelev Skole den 30. november kl. 18.00-21.00. Du kan både 
komme som gæst på aftenen, men det er også muligt at bruge lejligheden til at lære at lave 
skøn mad med lokale råvarer, for vi fået en meget dygtig kok til at stå for maden, og alle der 
har lyst kan melde sig til at være med til at lave maden i Skuldelev skoles skolekøkken den 
29. november fra kl. 16.00. På aftenen skal vi synge, spise og alle får præsenteret vores 
Lokale Aktionsgruppes strategi og har mulighed for at komme med input, tanker og spørgs-
mål – og det er gratis at deltage for borgere i Lejre og Frederikssund”. 

Efter LAG-orientering og fællesspisning gør bestyrelsen for LAG Fjordlandet udviklingsstra-
tegien færdig og efterfølgende inviteres alle medlemmer af LAG Fjordlandet til Generalfor-
samling i Kirke Såby Forsamlingshus den 19. december fra 19.00-21.00, hvor LAG inviterer 
på lokal gløgg og julesnacks.  

”Her skal vi formelt godkende vores udviklingsstrategi, så den kan blive indsendt til myndig-
hederne – og så er vi klar til 2023, hvor vi skal i gang med at anspore en masse gode lokale 
iværksættere til at skrive ansøgninger til LAG Fjordlandet, så vores midler kan bidrage til at 
gøre Fjordlandet endnu skønnere og attraktivt at bo i”, fortæller forperson for LAG Fjordlan-
det, Trine Krebs. 

Læs mere om Lokale Aktionsgrupper her: 

https://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper-lag-og-flag 



Følg med LAG Fjordlandet her:  

www.lag-fjordlandet.dk 

Instagram; https://www.instagram.com/lag_fjordlandet/  

Facebook; https://www.facebook.com/profile.php?id=100087295166114 

Linkedin; https://www.linkedin.com/company/lag-fjordlandet/  

Kontakt 
forperson for LAG Fjordlandet, forperson Trine Krebs, tlf.: 26 71 32 54 

Vil du gerne deltage i Orienteringsmøde og fællesspisning i LAG Fjordlandet den 30. 
november, så tilmeld dig her: 
https://madbillet.dk/show/event/orienteringsmoede-og-faellesspisning-i-lag-fjordlandet 

Vil du gerne deltage i Generalforsamling i LAG Fjordlandet den 19. december, så tilmeld dig 
ved at skrive en mail til info@lag-fjordlandet.dk 

Det er gratis at deltage i begge arrangementer – dog kræver det tilmelding 

Vil du gerne være frivillig og hjælpe med at lave maden til fællesspisning – og hjælpe i køk-
kenet den 29. november fra kl. 16.00 på Skuldelev Skole, så skriv til info@lag-fjordlandet.dk 

VI glæder os til samarbejdet og håber at vi kan hjælpe hinanden derude i vores kjære 
Fjordland.


