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Rejseforedrag 
v/Stine Ellegaard 
 

 
Dato: Mandag den 8. februar 
Sted: Kredskontoret, Nørregade 8, Ringsted
Tid: kl. 14.00 - 17.00 
Pris: 40 kr. - Gæst: 50 kr. 
 
Fra min tur til Cambodia vil jeg hovedsagelig vise 
billeder og fortælle om tempelkomplekset o
kring Angkor Wat. Fra Seoul vil jeg vise billeder 
fra den gamle bydel med de tre " kongelige" te
pler og fra den nyere bydel Gangnam, krydret 
med spændende oplevelser fra de to fremmede 
kulturer. 
Jeg tog også til grænsen mellem Syd- og Nordk
rea, hvor jeg så beviserne på, at krigen mellem 
to lande stadig ikke er afsluttet. 
I pausen serveres kaffe/te og kage 
 
Tilmelding og betaling senest den 25. januar
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 

Hairspray i Tivolis Koncertsal 
efterfulgt af middag på Benløse Kro
 

 
Dato: søndag den 10. april 
Afgang fra Benløse Kro med bus kl. 12.00
Pris: 695 kr. - Gæst: 995 kr. 
 
Handlingen foregår i USA i 60'erne og er e
rørende og livsbekræftende historie om at være 
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fra den gamle bydel med de tre " kongelige" tem-
pler og fra den nyere bydel Gangnam, krydret 

plevelser fra de to fremmede 
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25. januar 

efterfulgt af middag på Benløse Kro 

 

kl. 12.00 

og er en sjov, 
rørende og livsbekræftende historie om at være 

ung, anderledes og komplet ukuelig.
ve fantastiske dansenumre og forrygende musik 
med bl. a. Silas Holst, Lene Nystrøm,  Caroline 
Henderson, Julie Zangenberg, Jesper Lohmann, 
Johannes Nymark og Martin Brygmann.
 
Nikolaj Koppel siger: "Hairspray kommer med sin 
musik, dans og historie til at ramme danskerne 
lige i hjertet på tværs af alle generationer
 
Tilmelding og betaling senest 10. marts
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org
 

Thorsvang Samlermuseum, Dams
Kirke og foredrag om Marienborg
 

 
Dato: Onsdag den 11. maj 
Afgang fra Ringsted station: kl.  
Hjemkomst: Ca.  kl. 18.00 
Pris medl.: 300 kr. 
Pris gæst: 450 kr. 
 
Turen går til Møn til den gamle tørmælksfabrik.
Her er der indrettet et samlemuseum med butikker 
og småerhverv fra en svunden tid. Vi spiser fr
kost på stedet i Palmehaven. 
Næste stop er Damsholte kirke - 
landsbykirke i rokokostil tegnet af Philip de La
ge. Elsa Gress, som var forfatter og sa
battør, ligger begravet her.  
Så kører vi et lille stykke videre og kommer til 
Marienborg slotspark . Her skal vi høre et for
drag om parken og Elsa Gress og se Villa Gress, 
som er et arbejdsrefugium og fristed fo
re.  
Vi går også en lille rundtur i den smukke park
Her serveres kaffe/the og kage. Der er afsat tid
en rundtur i den smukke by Stege
tilbage til Ringsted. 
 
Tilmelding og betaling senest 27
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org
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 9.30 med bus 

den gamle tørmælksfabrik. 
Her er der indrettet et samlemuseum med butikker 
og småerhverv fra en svunden tid. Vi spiser fro-

  Danmarks eneste 
tegnet af Philip de Lan-

r og samfundsde-
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lf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 



3-dagestur til Fyn og Jylland 
 
Dato: 6. - 8. juni  
Afgang fra Ringsted Station kl. 
8.00 og fra busterminalen i 
Sorø kl. 8.20 
Overnatning: Skarrildhus 
Hjemkomst sidst på dagen 
Pris: 2.300 kr. - Gæst
 

Den 6. juni skal vi besøge Koldinghus 

middagen,  mens eftermiddagen er afsat til at u
forske Danmarks fortid i Jelling. Den 7. juni går 
turen op langs den Jyske vestkyst med ophold i 
Vedersø, Torsminde, Bovbjerg, Harboøre og Th
borøn. På hjemturen den 8. juni besøger vi Da
marks keramikmuseum i Middelfart samt Hu
lemagasinet. - Se mere i det detaljerede
  
Tilmelding og betaling senest 6. maj 
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 

Frederiksværk og Hundested  

 
Dato: Tirsdag den 30. august 
Afgang fra Ringsted station: kl. 9.15 med bus
Hjemkomst: Ca. kl. 17.15 
Pris: 400 kr. - Gæst: 625 kr. 
 
Besøget går til industrimuseet "Frederiks Værk
der  i 2004  opnåede statsankerkendelse som ku
turhistorisk museum med fokus på den industrielle 
udvikling i Danmark fra 1700-tallet og helt frem 
til i dag. 
Museet omfatter bl.a. ”Krudtværket" og ”Knud 
Rasmussens Hus”, hvor der er planlagt guidede 
rundture. 
Frokosten indtages på Halsnæs Bryghus i Hund
sted , hvor vi får serveret deres berømte fisketa
lerken. Her drikker vi også eftermiddagskaffe/te, 
inden vi fortsætter med en gåtur rundt på havn
området med gallerier, glaspusteri, møbelsnedkeri 
og keramikværksteder. 
Der afsluttes med et besøg på Knus Rasmussen 
Museet, hvor der også er en guidet rundvisning.
 
Tilmelding og betaling senest 16. august
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
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Tilmelding og betaling senest 16. august 

Foredrag om FloraDanica
v/Mogens Larsen 
 

 
Dato: Mandag den 24. oktober 
Sted: Kredskontoret, Nørregade 8, Ringsted
Tid:14.00 -  17.00 
Pris: 40 kr. - Gæst: 50 kr. 
 

FLORA DANICA er mere end det berømte porc
lænsstel. Oprindeligt var det navnet på to store 
bogværker om den danske planteverden
lænsstel med titlen "Flora Danica" 
fremstillet ca. 150 år efter, det ældste bogværk 
udkom i 1648.  
 I foredraget bliver der fortalt om arbejdet 
med bøgerne, stellet, personerne, Den kgl. Porc
lænsfabrik, "bølgerne" under stellet suppleret med 
mange billeder. 
 

Tilmelding senest mandag den 10. oktober
57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 

Generalforsamling og julefrokost 
 

Dato: Torsdag den 8. dec. 
Sted: Benløse Kro, Roskilde-
vej 113, Ringsted 
Tid: Kl. 12.00-17.00 
 
 

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes senere
 
 

------ooo------ 
 
 

Vigtigt! 

 

� Reg. nr. 9888 Konto: 316645
navn. Efter betaling er tilmelding
Ved afbud vil udgiften til frokost og evt. kaffe 
dog blive tilbagebetalt, hvis restauranten vil 
modtage en afbestilling. Udgiften til bus 
tilbagebetales ikke. 

 

� Evt. afbud til Grethe Larsen tlf.: 57845161 
eller kreds50.pensionist@gmail.com

� Generalforsamlingen er kun for medlem
af Pensionistforeningen. 

� Gæster er velkomne til arrangementerne

� Foreningen giver kun tilskud til sine 
medlemmer. Gæster betaler 
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Gæster er velkomne til arrangementerne. 

Foreningen giver kun tilskud til sine 
medlemmer. Gæster betaler kostprisen. 


