Nykøbing Sj. -Tøj & Møbler
Højby - Møbler & Nips

Nykøbing Sj.

Højby - Hot Skrot

Vig - Tøj & Ting
Vig - Genbrugsladen
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Asnæs - Tøj & Nips

Hørve - Tøj & Nips
Hørve - Møbler

Holbæk

GENBRUGSRUTEN
Røde Kors i Odsherred

BESØG OS - MED TOG, BUS, BIL, CYKEL - SE ODSHERRED

VEND

Røde Kors i Odsherred

BESØG OS - MED TOG, BUS, BIL, CYKEL - SE ODSHERRED

I anledning af Geopark Festivalen 2019 har alle vores genbrugsbutikker
en række særarrangementer over temaet bæredygtighed.

Tag på genbrugstur

- en udflugt i Geoparken over grønne enge, igennem skønne korngule
landskaber og ud over frodige grønsagsmarker på
Lammefjorden.
På turen finder du, udover tøj, glas, møbler og andet
indbo, også bøger, porcelæn, legetøj, elektronik og
andet genbrugsguld til rimelige priser. Du kan få
indblik i Røde Kors' arbejde og opleve nogle af de
rige muligheder i genbrug.
Genbrug - meget mere bæredygtig bliver det ikke!

VIND LEGO ! Få et lod når du køber
i butikkerne. Vi sætter 10 pakker
LEGO på højkant i hver butik.
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Nykøbing Sj.
Algade 17 - tøj, møbler, nips, m.m.
Se alle de spændende ting Flittige Hænder kan få ud af genbrugsrester.
Prøv selv at sy en indkøbspose eller T-shirt ud af vores genbrugsrester.
Højby
Nyvej 25 - møbler, nips, andet indbo m.m.
Hot og Skrot- et anderledes genbrugsprojekt - udstiller bæredygtig produktion af skønne
ting fremstillet af genbrug, og tilbyder maleværksted, hvor gæsterne med vejledning maler
på gamle lærreder à la Asger Jorn (kun 2-8-19).
Vig
Bolbjergvej 1 - Genbrugsladen med møbler o.m.a. (kun lørdag 12-13)
Gå på opdagelse i Laden og dyk ned i et væld af interessante ting samlet ind i Odsherred.
Vig

Vig Hovedgade 20 - tøj og ting

Frivillige fortæller om deres arbejde med genbrug, og hvad indtægterne fra salg betyder for det
humanitære arbejde, lokalt og globalt.
Særudstillinger: "Huen varmer - Nørklerstrik til nødhjælp" og "Børnene i Madagascar´s slum" fra genbrug i Odsherred til venskab i Madagascar - lokal produceret fotoudstilling.

Asnæs

Storegade 24 – tøj, sko, nips

Genbrugsmarked med servering af sødt.

Hørve

Nørregade 7 - tøj, sko og smykker

Genbrugsmarked med servering af sødt foran butikken.

Hørve

Søndergade 1 - møbler, andet indbo, m.m.

Folk i Odsherred - 24 portrætter - "Vi, Dem, Os", - hvem er vi, hvor er vi fra, hvad har vi fælles?

GENBRUGSRUTEN

Program fredag 2. og lørdag 3. august 2019, kl. 10-17

