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Min livshistorie 
v/Peder Lundager 
 

 Dato: Tirsdag den
Sted: Kredskontoret, Nørreg
de 8, Ringsted 
Tid: kl. 14.00 - 17.00
Pris: 40 kr. - Gæst: 50 
 

Lundagers livshistorie spæ
der vidt fra han blev født på 
en gård ved Struer, til han i 
dag bor i et nyere rækkehus i 
Ringsted og nyder tilværelsen 

som pensioneret overlærer. Han har oplevet 
kår, det hårde arbejde på landet, set luftkamp u
der 2. verdenskrig. Han kom tidligt ud at tjene
også arbejdet ved DSB, har aftjent sin værnepligt, 
hvor han forsøgte at blive regimentsmusiker. 
Fandt senere ud af, at han ville være lærer. Det 
blev han, og har tilbragt hele sit aktive lærerliv i 
Ringsted. 
Peder Lundager vil i sit foredrag krydre det med 
mange oplevelser: både de sjove, de spændende, 
de kedelige og ikke mindst de farlige.
I pausen serveres kaffe/te og kage 
 

Tilmelding og betaling senest den 28. februar
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 
3-dagestur til Sønderjylland 
og Sydslesvig 
 

Dato: 15.-17. maj 
Afgang fra Ringsted Station kl. 8.00 og fra b
terminalen i Sorø kl. 8.20 
Overnatning: Jaruplund Højskole 
Hjemkomst sidst på dagen  
Pris enkeltværelse 2.300 kr. - Gæst: 2.
Pris dobbeltværelse: 2.100 kr. – Gæst: 2.
 

Vi kører direkte til Tønder, hvor vi skal se kirken, 
torvet, Uldgade og Det Gamle Apotek. Efter fr
kost på Schackenborg Slotskro går turen til Nol
museum, hvorefter vi kører til Jaruplund Højsk
le. Dag 2 er en rundtur i Sydslesvig, hvor vi bl.a 
besøger Nissenhaus i Husum, spiser frokost ude i 
marsken på ”Roter Haubarg”, en historisk bond
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Tirsdag den 7. marts 
Sted: Kredskontoret, Nørrega-

17.00 
Gæst: 50 kr. 

Lundagers livshistorie spæn-
der vidt fra han blev født på 
en gård ved Struer, til han i 
dag bor i et nyere rækkehus i 
Ringsted og nyder tilværelsen 

som pensioneret overlærer. Han har oplevet små 
, set luftkamp un-

erdenskrig. Han kom tidligt ud at tjene, har 
også arbejdet ved DSB, har aftjent sin værnepligt, 
hvor han forsøgte at blive regimentsmusiker. 
Fandt senere ud af, at han ville være lærer. Det 
blev han, og har tilbragt hele sit aktive lærerliv i 

er Lundager vil i sit foredrag krydre det med 
både de sjove, de spændende, 

de kedelige og ikke mindst de farlige. 

28. februar 
 

ngsted Station kl. 8.00 og fra bus-

Gæst: 2.800 kr.  
Gæst: 2.600 kr. 

Vi kører direkte til Tønder, hvor vi skal se kirken, 
torvet, Uldgade og Det Gamle Apotek. Efter fro-

går turen til Nolde 
useum, hvorefter vi kører til Jaruplund Højsko-

i Sydslesvig, hvor vi bl.a 
piser frokost ude i 

, en historisk bonde-

gård fra det 17. årh., hvorefter turen
Frederiksstad, hvor vi drikker eftermiddagskaffe 
og går en tur og ser på de s
mange kanaler.  
Dag 3 kører vi til Flensborg, hvor vi skal
gamle kirkegård, hvor Istedløven nu står på sin 
oprindelige plads. Derefter er der afsat 
besøge en grænsebutik, inden
Kro for at spise frokost. Efter et besøg på kuns
museet Trapholt, starter turen tilbage mod Sjæ
land. 
 

Tilmelding og betaling senest 
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org
 
Wiinblad og Ordrupgård
 

 
Dato: Tirsdag den 13. juni
Afgang fra Ringsted station:
Hjemkomst: Ca. kl. 18.00 
Pris medl.: 450 kr. 
Pris gæst: 725 kr. 
 

Vi starter med at besøge Bjørn Wiinblads hjem, 
”Det blå Hus”, som har stået urørt siden hans død 
i 2006.  Vi får en rundvisning i huset, som ind
holder det mest fantastiske interiør bestående af 
en stor og alsidig kunstsamling. 
 

Frokosten indtages i den italienske res
Gino, som ligger i Lyngby S
 

Vi kører videre kl. 14.30 til Ordrupgaard
anledning af 100-året for salget af De Vestindiske 
Øer sætter spot på mødet mellem den danske 
guldaldermaler, Fritz Melbye, og den senere 
der” til fransk impressionisme, Camille Pissarro 
på Skt. Thomas. Udstillingen giver en helt ny 
vinkel på impressionismens oprindelse. 
ke samling af Hammershøi i den gamle bygning 
kan også anbefales  
 

I får udleveret billetter til cafeen, så I kan gå hen 
og nyde kaffe og kage, når det passer jer. Afgang 
fra Ordrupgaard kl. 17. 
 

Tilmelding og betaling sen
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org

hvorefter turen fortsætter til 
drikker eftermiddagskaffe 

går en tur og ser på de smukke bygninger og de 

vi til Flensborg, hvor vi skal se den 
gamle kirkegård, hvor Istedløven nu står på sin 
oprindelige plads. Derefter er der afsat tid til at 
besøge en grænsebutik, inden vi kører til Knapp 

Efter et besøg på kunst-
museet Trapholt, starter turen tilbage mod Sjæl-

Tilmelding og betaling senest 14. april 
lf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 

Wiinblad og Ordrupgård 

 

13. juni 
Afgang fra Ringsted station: kl. 9.00 med bus 

 

Vi starter med at besøge Bjørn Wiinblads hjem, 
, som har stået urørt siden hans død 

Vi får en rundvisning i huset, som inde-
holder det mest fantastiske interiør bestående af 
en stor og alsidig kunstsamling.  

Frokosten indtages i den italienske restaurant, 
Gino, som ligger i Lyngby Storcenter.  

Vi kører videre kl. 14.30 til Ordrupgaard, der i 
året for salget af De Vestindiske 

Øer sætter spot på mødet mellem den danske 
guldaldermaler, Fritz Melbye, og den senere ”fa-

til fransk impressionisme, Camille Pissarro 
på Skt. Thomas. Udstillingen giver en helt ny 

pressionismens oprindelse. Den unik-
Hammershøi i den gamle bygning 

I får udleveret billetter til cafeen, så I kan gå hen 
og nyde kaffe og kage, når det passer jer. Afgang 

Tilmelding og betaling senest tirsdag d. 30. maj.  
lf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 



Nyord og Møn 

 
Dato: Søndag den 10. september 
Afgang fra Ringsted Station kl. 8.45 og fra Haslev 
ved Lidl kl. 9.15. 
Hjemkomst Ringsted ca. 17.30 
Pris: 300 kr. - Gæst: 500 kr. 
 

Fra 10.00-11.00 foredrag om Nyord og Nyord 
Kirke. Derefter 1 ½ times sightseeing på dejlige 
Nyord i forhåbentlig godt vejr. Alt ligger meget 
tæt på den lille ø. Der er et lille galleri med for-
skellig kunst, en forretning med hjemmelavede 
cremer af naturplanter. Der er hjemmelavet Møn-
sennep og honning samt glassmykker og en hyg-
gelig lille havn. I Danmarks første specialforret-
ning for kvalitetsspirituosa i løs vægt er der 
smagsprøver: 2 cl koster 15 kr. 
Man kan også selv medbringe flasker og få tappet 
whisky, likør eller andet på dem.  
Kl. 12.30 spiser vi en frokostanretning på Noor-
bohandelens lækre cafe på Nyord. 
Vi drikker eftermiddagskaffe ved bussen og kører 
derefter til Borre på Møn, hvor vi skal besøge en 
lille ølbrygger. Hun er 6.generation og har bryg-
ningen som hobby. Her skal vi smage forskellige 
slags øl og pølse. Hun vil holde foredrag for os. 
 

Tilmelding og betaling senest 10. august 
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 
Geologisk Museum og Universitetet 

 
Dato: Torsdag den 5. oktober 
(Turen foregår med tog, og alle modtager besked 
om tider, når den nye køreplan er kommet). Ele-
vator til 1. sal efter forudgående aftale. 
Pris: 200 kr. - Gæst: 325 kr. 
 

På museet skal vi se månestenen samt mineraler 
og krystaller fra både Danmark, Grønland og Is-
land. Vi skal også se udstillingen Flora Danica, 
som viser en række af de originale, håndkolorere-
de kobbertryk samt den allerførste Flora Danica-

tavle. På udstillingen ”De særeste ting” kan man 
se originale genstande fra både Museum Wor-
mianum, skabt af lægen Ole Worm i 1600-tallet, 
og Det Kongelige Kunstkammer. 
 

Kl. 12.30 er der brunch/frokost buffet på Café 
Dalle Valle. 
 

Kl. 15.00 er der 1½ times rundvisning på Køben-
havns Universitet, som er nærmeste nabo til Café 
Dalle Valle.  

 

Tilmelding og betaling senest den 5. september. 
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 
De Vestindiske øer 
Foredrag v/Kim Greiner 

Dato: Tirsdag den 7. nov. 
Sted: Kredskontoret, Nørrega-
de 8, Ringsted 
Tid:14.00 - 17.00 
Pris: 50 kr. - Gæst: 100 kr. 
 

Dansk Vestindien før og nu. 
I 1600 tallet erobredes de dan-
ske kolonier Sankt Thomas, 
Sankt John og Sankt Croix, og 

derfra blev der drevet handel med slaver og suk-
ker, hvilket i starten skaffede stor rigdom til 
Danmark. Siden blev øerne den 1.04.17 solgt til 
USA.  
I år vil 100-årsdagen blive fejret på forskellig vis 
både på øerne og her i Danmark. 
Kim Greiner vil fortælle deres historie og vise 
billeder fra øerne med de gamle danske bygninger 
og by-og vejnavne. 
Der serveres kaffe og kage i pausen. 
Tilmelding og betaling senest den 24.oktober 
Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 
 
Generalforsamling og julefrokost  
 

Dato: Torsdag den 7. dec. På Benløse Kro 
 

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes senere. 
 
 

Vigtigt! 
 

 Reg. nr. 9888 Konto: 316645. Husk at skrive 
navn. Efter betaling er tilmeldingen bindende. 
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.: 20886173 
eller kreds50.pensionist@gmail.com 

 Generalforsamlingen er kun for medlemmer 
af Pensionistforeningen. 

 Gæster er velkomne til arrangementerne. 

 Foreningen giver kun tilskud til sine med-
lemmer. Gæster betaler kostprisen. 


