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Forslag til program 
30+1års jubilæum i Sund By Netværket 
 
Velkommen tilbage!  
I to år har vi måtte vente på at invitere til Sund By Netværksdage. I to år har vi netværket bag skærmen, men nu 
lægger vi op til to forrygende fysiske dage fyldt med nærvær, latter, faglige snakke og masser af involvering. Vi flytter 
nemlig WHO’s 6 P’er til energineutrale og smukke Samsø, og inviterer til to bæredygtige og engagerende Sund By 
Netværksdage den 11.-12. maj 2022.  
 
Praktisk information:  
Transport: du opfordres til at lade bilen stå på fastlandet, og tage færgen fra enten Aarhus eller Kalundborg – vi står 
klar med cykler (medbring gerne selv en cykelhjelm), når du lander på Samsø. Din bagage transporteres i taxa.  
 
Ønsker du ikke at cykle, vil der være mulighed for at køre med taxaen. Angiv venligst dette i kommentarfeltet ved 
booking – så sikrer du dig en plads.  
 
Lokations: dag 1 cykler vi fra færgelejerne til SamBiosen (5-6 km.). Fra SamBiosen cykler vi til Ballen Strandcamping 
(5 km.). Dag 2 cykler vi fra campingpladsen til Energiakademiet (1 km.). Herfra transporteres du og din bagage til 
færgelejerne efter programmets afslutning.  
 
Igen… ønsker du ikke at cykle, er der mulighed for fælles kørsel. Men husk venligst at skrive en kommentar i feltet 
ved tilmelding.  
 
Overnatning: Ballen Strandcamping – enten i eget medbragt telt eller sammen med kollegaer/venner af netværket i 
en af pladsens hytter. Alle bruger faciliteterne på pladsen (toilet/ bad mv.). Hytterne fordeles efter først til mølle-
princippet (skriv dit ønske i kommentarfeltet, når du tilmelder dig) – som udgangspunkt bor der to-fem personer i 
hytterne. Prisen er fast hvad enten du overnatter i telt eller hytte.  
 
Det er også en mulighed at medbringe egen campingvogn. Kontakt venligst Ballen Strandcamping for at booke en 
plads, og skriv en kommentar til os i kommentarfeltet ved tilmelding.  
 
¨¨¨¨¨¨¨ 
Færger til Samsø fra hhv. Kalundborg og Aarhus  
Book billet Kalundborg/Ballen retur 
Book billet Aarhus/Sælvig retur 
 
Sejltider ankomst den 11. maj 2022 (du skal selv booke færgebillet) 
Kl. 10.20 (ankomst Ballen fra Kalundborg) 
Kl. 09.30 (ankomst Sælvig fra Aarhus) 
 
Sejltider hjemrejse den 12. maj 2022 (du skal selv booke færgebillet) 
Kl. 14.05 (afrejse fra Ballen til Kalundborg) 
Kl. 15.15 (afrejse fra Sælvig til Aarhus) 
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