
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen”. 
Indbyder til en 5 dages tur til Odsherred – et mindre kendt sted i Danmark. 

Den 22. til 26. maj 2023. 
 

 

 

Så er det nyt fra ”Kulturgruppen”! 
 

På årets 5 dages tur tager vi Jer med til Odsherred, 

Hornsherred med Jægerspris og bl.a. et smut 

omkring Hundested og Frederikssund. Til turen har 

vi fundet mange ”kulturperler”, som vi meget gerne 

vil dele med Jer. 
 

Odsherred har en afvekslende natur præget af 

istiden med kuperet terræn. Det er ikke uden grund, 

at 0mrådet er udpeget som Unesco Global Geopark. 
Det er også i Odsherred man fandt Solvognen i Trundholm Mose, et af vores vigtigste 

nationalklenodier fra bronzealderen.  Der er meget kultur og ikke mindst en afvekslende 

natur de steder, hvor vi kommer hen. En stor overraskelse på vores prøvetur i september 

var de mange vinmarker der er i området – det var næsten som at være i Frankrig. Om det 

så lige er chateau vine med Grand Cru certifikat vides ikke med bestemthed, men flot ser 

det ud. 
 

Turen i hovedtræk: 

Vi har sikkert alle været på gennemrejse i Korsør, men hvor mange har været der? Turens 

første stop er derfor et besøg på Korsør Fæstning med Overfartsmuseet. Som er et 

interessant gensyn med den gamle færgetransports historie og udvikling. Vi slutter turen i 

Sorø med besøg i såvel Klosterkirke samt Akademi, som måske kun få eller slet ingen af jer 

har haft mulighed for at besøge. 
 

 
              Vejrhøj Hjertet 

Programmet for de enkelte dage er endnu ikke endelig 

tilrettelagt, men noget af indholdet kan vi oplyse. 
 

Besøg i Kalundborg Kirke med de 5 tårne (ikke en 

domkirke), Det psykiatriske Museum på det nu 

nedlagte psykiatriske hospital i Nyk. Sjælland – en 

trist men lærerig historie om denne del af samfundet 

Odsherred har også tiltrukket flere kunstnere så som 

Odsherred Malerne, Swanefamiliens hjem på Maler- 

gården i Plejerup og i Frederikssund besøger vi  J. F. Willumsens Museum.  

Disse steder besøger vi også: 

Hempels Glasmuseum, Jægerspris Slot, Knud Rasmussens Hus i Hundested, Lammefjorden 

med de lækre gulerødder, Estershøj i Høve med en gravhøj fra oldtiden, hvor stifteren af 

Nordisk Film, generaldirektør Ole Olsen – før det blev forbudt – havde fået tilladelse til  
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at indrette sit og sin hustrus gravmausoleum. Han døde i 1943, og graven må først åbnes 

efter 200 år, men den har dog været åben for offentligheden én eneste gang nemlig den 6. 

maj 1938. En flot udsigt herfra over Sejerøbugten. Desuden Andelslandsbyen Nyvang ved 

Holbæk - en hel lille tidslomme med en meget speciel kirke, der skal ses ved selvsyn og 

naturligvis Solvognens fundsted. 
 

Praktiske oplysninger: 
 

Vi skal bo på Danhostel Kalundborg, hvor der hver aften er der buffet inkl. en drik samt 

aftenkaffe/te. Til de daglige ture er der smør-selv madpakke fra morgenbordet.  

Vandrehjemmet ligger centralt nær Kalundborgs hyggelige gamle kvarter, og med gode 

udendørs og indendørs faciliteter til vores gruppe. 
 

Der er plads til 28 deltagere i turen. 
 

Pris: 5.100,00 kr. for dobbeltværelse og 5.700,00 kr. for enkeltværelse.  Prisen kan måske 

synes høj, men vær opmærksom på at besøg på museer m.m. alene udgør ca. 1.100 kr.  
 

Bindende tilmelding:    

Senest den 10. december 2022 af hensyn til værelsesreserveringen og fastholdelsen af 

prisen på værelser. Ved tilmeldingen oplys venligst om du kan/vil stille bil til rådighed, og 

om du har GPS. Der ydes godtgørelse med kr. 1,80 pr. km. samt bro- og færgeudgifter. 
 

Ved tilmeldingen bedes også oplyses om, hvem man evt. vil dele værelse med, samt om man 

har specielle madhensyn. 
 

Tilmelding:  kan ske til Ellen på tlf. 4224 4854 eller havblik@sydfynsmail.dk. 

Du er også velkommen til at ringe til Ellen eller Birgit tlf. 2219 2169 for flere oplysninger 

om turen. 
 

Betaling:  Umiddelbart efter tilmeldingen betales et depositum på kr. 600,00. Restbeløbet 

betales senest den 1. marts 2023. Dobbeltværelse 4.500,00 kr., enkeltværelse 5.100,00 

kr. 

Deltagerbetalingen sker til turens konto i Fynske Bank reg.nr. 0815 konto 8159514707 
 

Transport:  Foregår i private biler – der budgetteres med 4 i hver bil. 

 

Inden turen:   Forventeligt ca. 14 dage før afholder vi sædvanen tro et informationsmøde i 

Åbyskov Forsamlingshus, ligesom der afholdes en afsluttende sammenkomst inden for ca. 

14 dage efter hjemkomsten. 
 

Vi glæder os til at tage Jer med på turen. 
 

Med venlig hilsen 
 

Birgit, Ellen og Jørgen 

 

 
Udsendt den 16. oktober 2022 
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