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2022 Forårsplan for mandag kl. 13:00 holdets udflugter 

Generelt 

Alle ture starter fra Skovensvej 10 kl. 13:00. 

Her fordeler vi i os i bilerne og kører samlet til turens udgangspunkt. Turlederen sørger for, at 
chaufførerne får lidt kompensation for at lægge bil til. 

I vinterhalvåret finder vi et sted, hvor vi efter turen kan få serveret kaffe, te og kage indendørs. 

I sommerhalvåret aftaler turlederen med de enkelte deltagere, hvem der tager kaffe, te og kage 
med. 

Husk at tage kontanter med. 

 

Mandag den 3. januar. Skovensvej 10 

Vi mødes ved Skovensvej 10 og ønsker hinanden et godt nytår med bobler og 
kransekage. Herefter går vi årets første stavgangstur i Ravnsholt Skov. 

Hvis vejret ikke er til at gå i skoven, går vi i stedet samlet fra Skovensvej 10 til Stavly. Her vil vi 
så nyde bobler og kransekage. 

 

Tirsdag den 1. Februar, Tur til Nivågårds Malerisamling 

Vi tager til Nivågårds Malerisamling, hvor vi får en 
guidet rundvisning i særudstillingen om Wilhelm 
Marstrands kunst. 

Museet skriver: Den danske guldalder maler 
Wilhelm Marstrand (1810-1873) mestrede som få 
at skildre komplicerede kompositioner med mange 
farvestrålende figurer i livfuld bevægelse og blev i 

sin samtid opfattet som et geni. Med sine folkelivsskildringer og en stor fortælleglæde skilte 
Marstrand sig ud fra tidens øvrige kunstnere. Hans dyrkelse af humor og satire, hverdagsliv og 
menneskelige anekdoter var uforlignelige – med et udsyn også mod folkelivet i andre lande. 

Efter rundvisningen er der kaffe/te og kage i Caféen. 

 

Mandag den 7. marts. Tur til Rundforbi – Jægersborg 
Hegn 

Vi går en tur i den nordlige del af Jægersborg Hegn og 
lægger vejen forbi den smukke Bøllemose. Vi finder et 
sted, hvor vi kan komme ind og få vor kaffe/te og kage. 
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Mandag den 4. april. Tur til Strandmøllen – Jægersborg Dyrehave 

Vi går en tur langs Mølleåen til Rådvad og går 
naturligvis også ud over den åbne slette op til 
Eremitageslottet. Her skulle der gerne være gode 
muligheder for at se nogen af Dyrehavens mange dyr.  

Kaffe / te og kage indtages med udsigt over Øresund på 
stranden ved Strandmølle. Turlederen aftaler med de 
enkelte deltagere, hvem der sørger for kaffe / te og kage. 

 

 
Mandag 2. maj. Tur til Arboretet i Hørsholm 

Arboretet i Hørsholm er en unik samling af træer 
og buske og fremstår som en smuk park - eller 
eksotisk skov. Samlingen er med sine ca. 2000 
arter den største samling af træer og buske i 
Danmark. 

Kaffe / te og kage indtages i naturen. Turlederen 
aftaler med de enkelte deltagere, hvem der sørger 
for kaffe / te og kage. 

 

 

Mandag den 13. juni. Tur til Hedeland 

Lidt syd for Hedehusene var der engang en meget 
stor grusgrav. I dag er den blevet omdannet til et 
1500 ha stort rekreativt område. 

Kaffe / te og kage indtages i naturen. Turlederen 
aftaler med de enkelte deltagere, hvem der sørger 
for kaffe og kage. 

 

 

 

Tilmelding til alle ture: 

• Annette tlf. 4817 6650 eller 2946 5638 eller mail AnnetteP@mail.dk  

• Kirsten tlf. 4817 2308 eller 5127 3562 eller mail humlevej@post.tele.dk  

• Karin og Jens tlf. 5124 1014 eller mail karin.jens@outlook.dk 

 


