
Slowfoodarrangement  rsdag den 9. juli 
kl. 18.30 på  Dalsbakkegård, 
Grønlandsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. 

De der har været i Argen  na siger, at det 
er det bedste de nogensinde har smagt 
– asado hedder det - grillet oksetværreb.
Asado kræver en helt speciel grillteknik, så 
vi har allieret os med argen  neren Pablo 
de Buus, som er ekspert i asado. Tvær-
reben  skal s  lles på skrå i nærheden af et 
bål og lang  dsgrilles. 

Kvæget har ikke gået på de argen  nske 
stepper, men er lokalt Anguskvæg, som 
har græsset ude i det smukke landskab ved 
Hov Vig. Vi har fået Mogens Hansen fra 

-Sommerfes t med lokalt kød og international tilberedning
Dalsbakkegård  l at holde al sit oksetværreb 
 lbage, så der skulle være nok  l os alle. 

Da det viste sig at vi netop havde planlagt 
sommerfesten på en af Argen  nas 
na  onaldage, har vi beslu  et at gå linen ud 
og sæ  e musik  l, så vi kan komme i den 
re  e sydamerikanske sommernatsstemning. 

Vi har engageret det argen  nske orkester 
Markando  l at spille, så det bliver en 
a  en, hvor verden kommer  l os i Odsh-
erred. Tag ikke dine højhælede danskesko 
på, vi spiser (og danser) nemlig i haven på 
Dalsbakkegård. I  lfælde af regn trækker vi 
ind i en lade. Se mere på:
www.slowfoododsherred.dk

Pris: 215 kr for medlemmer, 260 kr for ikke 
medlemmer, gra  s for børn op  l 5 år, mel-
lem 5 og 15 år halv pris.
Der vil være vin, øl og vand  l rimelige 
priser.

Køb billet på:
h  p://bille  o.dk/sommerfestmed-
lokaltkoedoginterna  onal  lberedning 
-inden den 7. juli. Begrænset antal del-
tagere.

     Venlig hilsen 
     Rie Bobjerg
     på vegne af 
     Slowfood Odsherred

Argen  na i GrønlandshuseArgen  na i Grønlandshuse



- Ombygning 
og sommerlukning
Da Egebjerg skole skal ombygges fra juli og frem vil demokrateket være lagt sammen med skolens bibliotek for en stund.

I løbet af sommeren vil vores åbnings  der være følgende:

uge 26-32: lukket
uger 33: åben fra 14-16

Rig  g god sommer og på forhånd tak for jeres forståelse

Venlig hilsen 
Odsherreds Biblioteker.

Nyt fra Egebjerg Nyt fra Egebjerg 
Demokratek

Demokrateket er Egebjergs 

selvbetjente minibibliotek. 

Det fungerer ved at man 

bes  ller sine bøger på 

www.odsbib.dk 

Den kommende hverdag kan 

man som hovedregel hente sin 

bog på demokrateket på 

Egebjerg skole.

Du kan få opre  et en selv-

betjeningskode på biblioteket i 

Nykøbing eller Vig.

Demokrateket a  older også 

dataskole for ældre i området.

Har du opdaget  
demokrateket ?


