
Sammen sætter vi præg på naturen i vores 
nærområde og skaber oplevelser for alle

Lejre Økologiske Frugtlund

Gå med i lunden…

Der er altid brug for en ekstra hånd i Frugtlunden, og nye 
medlemmer er meget velkomne. Det koster 100 kr. om året 
at være med, og medlemskabet er personligt.  

Kontingentet kan indbetales via mobile pay til 47125  
eller til foreningens konto i Spar Nord Bank:  
reg.nr. 9011 kontonr. 4585158971 

Husk at angive dit navn, e-mailadresse og telefonnummer. 
Børn er meget velkomne og skal ikke betale eget 
kontingent. 

Læs mere og kontakt 

www.lejrefrugtlund.dk 
www.facebook.com/lejrefrugtlund/ 
 
lejrefrugtlund@gmail.com 



I Frugtlunden finder du frugttræer, 
frugtbuske, en opholdsplads med 
bænke og en boldbane 

Medlemmer passer og høster 
Frugtlunden i fællesskab opdelt i 
klynger 

Træer og buske er plantet i klynger med 
åbne passager og rum  

Frugtlunden bliver dyrket økologisk 

Fællesskab i naturen

Måske har du lagt mærke til et lille område med små træer 
og buske på skråningen langs Højbyvej og Rynkebjerg-
gårdsvej i Lejre. Med pileflettede hegn og bænke af 
naturmaterialer som samlingspunkt? Det er Lejre Økologiske 
Frugtlund.  

Frugtlunden blev etableret i 2015 på et 1,2 ha stort område  
i Lejre by. Foreningen har flere end 190 frugttræer og -
buske, som bliver passet og plejet af frivillige kræfter til gavn 
og glæde for alle i lokalområdet. Frugtlunden bliver drevet i 
samarbejde med Lejre Kommune. 

Vil du være med? 

Du kan være med til at sætte dit præg på byens natur i 
fællesskab med andre frivillige, ældre såvel som unge. Alle er 
velkomne - du skal bare have lyst til at hive lidt ukrudt op af 
jorden og nyde din kaffe med fuglefløjt om ørerne og græs 
under fødderne. 

Send en mail til bestyrelsen på lejrefrugtlund@gmail.com og 
kom og vær med til at udvikle området og til at høste frugten 
af det fælles arbejde. 

Området er offentligt tilgængeligt og er 
både en frugthave, et friluftsområde og 
et interesse- og arbejdsfællesskab
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