
Ringsted
Kreds

 

Mød mig på Cassiopeia 
Musical på Folketeatret 

 

Dato: Søndag den 3. februar  
Sted: Folketeatret, Nørregade 39, København
Tid: Kl. 15.00  
Transport: Individuelt 
Tilmeldingsfristen er udløbet 
 
Foredrag om Kalmarunionen
 v/ Mogens Larsen 
 

Dato: 8. maj 
Tid: Kl. 14.00 
Sted: Kredskontoret, Nørregade 45A Ringsted
Pris: 50 kr. – Gæst 60 kr. 
Tilmelding og betaling senest den 1. maj
 

Foredraget er tænkt som en optakt til 4
til Kalmar og Øland, men det er ingen bet
at man deltager i turen for at melde sig til foredr
get. 

 
Mogens Larsen vil i sit foredrag fortælle om ba
grunden for, at Norden blev samlet under dansk 
ledelse i 1397 i det, der blev kaldt Kalmarunionen. 
Hovedtræk fra unionen under Dr. Margrethe og de 
efterfølgende konger indtil Christian II vil blive 
gennemgået. 
 

Der serveres kaffe/te og kage. 
 

Ringsted-Sorø Lærerforening 
Kreds 50 - Pensionistforeningen 

Sæsonplan 2019 

Folketeatret, Nørregade 39, København 

Foredrag om Kalmarunionen 

Kredskontoret, Nørregade 45A Ringsted 

1. maj 

optakt til 4-dagesturen 
til Kalmar og Øland, men det er ingen betingelse, 
at man deltager i turen for at melde sig til foredra-

Mogens Larsen vil i sit foredrag fortælle om bag-
grunden for, at Norden blev samlet under dansk 

ev kaldt Kalmarunionen. 
Hovedtræk fra unionen under Dr. Margrethe og de 
efterfølgende konger indtil Christian II vil blive 

4-dagestur til Kalmar og Øland
 

Dato: 21. – 24. maj 
Afgang: Fra Ringsted Station kl. 
Overnatning: Kalmar Stadshotel
Hjemkomst: Sidst på dagen den 24. maj
Pris enkeltværelse: 3.250 kr
Pris dobbeltværelse: 2.750 kr. 
Tilmelding og betaling senest den 24. april.
 

 
Dag 1 om formiddagen besøger
kirken i Kristianstad, og derefter fortsætter vi til 
Bäckskog Slot for at spise frokost. 
turen direkte til Kalmar, hvor vi skal bo på 
mar Stadshotel. 

 

Dag 2 skal vi se den gamle bydel
Kalmar Slot, spise frokost og derefter 
Domkirken. 
 

Om aftenen skal vi opleve
berg, hvor vi spiser aftensmad og se
 

Dag 3 går turen til Øland, hvor vi først besøger 
Borgholm Slotsruin. Derefter går turen videre 
nordpå til Byrum for at se de flotte rauker (kal
skulpturer) ude ved havet.
over Øland til Löttorp, hvor vi spiser frokost, i
den turen går sydpå til Störling
typiske svenske vindmøller.
 

Dag 4 kører vi først til Brömsebro, hvor vi 
kort ophold ved fredsstenen til minde om freden i 
Brömsebro. Derfra går turen videre til Karlskrona, 
hvor vi skal se Admiralitetskirken
ste trækirke. Inden hjemturen starter, spiser vi 
frokost på restaurant Utkiken
med udsigt over vandet. 
 

Forventet hjemkomst til Ringsted ca. kl. 18.00
 

Nakskov Fjord, Richard Winters hus og 
Dodekalitten 
 

Dato: Tirsdag den 25. juni
Afgang fra Ringsted station
Fra Haslev ved Uno X tank
Pris: 450 kr. Gæst 670 kr. 
Tilmelding og betaling senest 25. maj.
 

dagestur til Kalmar og Øland 

Afgang: Fra Ringsted Station kl. 8.00 
Kalmar Stadshotel, Kalmar 

Hjemkomst: Sidst på dagen den 24. maj 
kr. – Gæst: 3.650 kr. 

: 2.750 kr. – Gæst: 3.150 kr. 
Tilmelding og betaling senest den 24. april. 

 

m formiddagen besøger vi Trefoldigheds-
og derefter fortsætter vi til 

Bäckskog Slot for at spise frokost. Derfra går 
turen direkte til Kalmar, hvor vi skal bo på Kal-

Dag 2 skal vi se den gamle bydel i Kalmar, se 
lot, spise frokost og derefter besøge 

Om aftenen skal vi opleve såkaldt Hyttsill i Puke-
aftensmad og ser på glaskunst. 

går turen til Øland, hvor vi først besøger 
Derefter går turen videre 

for at se de flotte rauker (kalk-
skulpturer) ude ved havet. Derfra går turen tværs 
over Øland til Löttorp, hvor vi spiser frokost, in-

Störling, hvor vi skal se de 
typiske svenske vindmøller. 

Dag 4 kører vi først til Brömsebro, hvor vi har et 
fredsstenen til minde om freden i 

Brömsebro. Derfra går turen videre til Karlskrona, 
ralitetskirken, Sveriges stør-

ste trækirke. Inden hjemturen starter, spiser vi 
Utkiken, som ligger smukt 

Forventet hjemkomst til Ringsted ca. kl. 18.00 

Nakskov Fjord, Richard Winters hus og 

Dato: Tirsdag den 25. juni 
Afgang fra Ringsted station: 7.30 
Fra Haslev ved Uno X tanken: 7.45 

 
Tilmelding og betaling senest 25. maj. 



Vi kører til Nakskov Havn, hvorfra vi skal sejle 3 
1/2 time med postbåden rundt til forskellige sm
øer, og vi håber naturligvis på dejligt sommervejr. 
Der er guide ombord til at fortælle om området.
Slagter Friis i Nakskov leverer picnickurve med 
lollandske specialiteter, som vi spiser
 
Efter sejlturen kører vi til Vindeby, hvor vi bes
ger maleren Richard Winthers hus. H
fra 1993-2007 og udførte mange af sin malerier 
direkte på vægge og lofter.  
 
Efter ca. en time går turen til Kragenæs og Dod
kalitten. Det er et kunstværk, der, når det er fæ
digt, skal bestå af 12 stenstøtter, der hver er 7
høje. Der er indbygget et lydanlæg, som 
elektronisk sang, musik og lyd, skabt til stedet, 
i naturen året rundt. Det er en meget meditativ 
oplevelse. Vi skal gå ca.10 min. ad en sti 
komme op til kunstværkerne. 

 

 

Vi drikker eftermiddagskaffe ved kunstværket. 
Turen går derefter mod Ringsted med forventet 
hjemkomst kl. ca. 17.00 
 

 
TV2 Kvægtorvet og sejltur på 
 

Dato: Tirsdag den 27. august 
Afgang: Ringsted Station kl. 8.30 
Afgang: Sorø Busterminal ca. kl. 8.50
Pris: 400 kr. – Gæst 600 kr. 
Tilmelding og betaling senest torsdag den 25. juli
 

Efter endt opsamling kører vi direkte til Kvægto
vet i Odense, hvor vores guide venter på at indvie 
os i TV2’s spændende verden. Vi starter med en 
forevisning i TV2’s biograf, hvor der fortælles om 
stationens tilblivelse, organisation og forpligtige
ser som TV station. Derefter kommer vi
ser aktualitetsstudiet, hvorfra bl.a. sportsudsende
ser og Station 2 bliver sendt. Vi ser naturligvis 
også Nyhedsstudiet, som er i gang 24/7/365.
 

Efter denne spændende rundvisning, kører vi til 
Boulevard Kroen i Odense, hvor der venter e
dejlig frokostplatte inkl. 1 stk. drikkeva
frokosten er nydt, kører vi til Odense Åfarts an

vi skal sejle 3 
1/2 time med postbåden rundt til forskellige små-

på dejligt sommervejr. 
om området. 

skov leverer picnickurve med 
, som vi spiser på Albuen.  

Efter sejlturen kører vi til Vindeby, hvor vi besø-
Han boede her 

udførte mange af sin malerier 

genæs og Dode-
Det er et kunstværk, der, når det er fær-

ter, der hver er 7-8 m 
lydanlæg, som sender 

sang, musik og lyd, skabt til stedet, ud 
Det er en meget meditativ 

ad en sti for at 

ved kunstværket. 
med forventet 

og sejltur på Odense Å 

kl. 8.50 

Tilmelding og betaling senest torsdag den 25. juli 

Efter endt opsamling kører vi direkte til Kvægtor-
vet i Odense, hvor vores guide venter på at indvie 

starter med en 
s biograf, hvor der fortælles om 

ationens tilblivelse, organisation og forpligtigel-
om TV station. Derefter kommer vi rundt og 

ser aktualitetsstudiet, hvorfra bl.a. sportsudsendel-
ser naturligvis 

også Nyhedsstudiet, som er i gang 24/7/365. 

spændende rundvisning, kører vi til 
Boulevard Kroen i Odense, hvor der venter en 

drikkevarer. Når 
frokosten er nydt, kører vi til Odense Åfarts an- 

 
løbssted, hvor en af turbåden
en skøn tur til Fruens Bøge
mod Sjælland med et passende s
kaffe inkl. 1 muffin, inden vi 
 
Foredrag om Sydafrika
v/ Stine Ellegaard 
 

Dato: Mandag den 28. oktober
Tid: Kl. 14.00 
Sted: Kredskontoret, Nørregade 45A 
Pris: 50 kr. – Gæst 60 kr. 
 

Stine Ellegaard vil fra sin tur til 
historien om, hvorfor europæerne slog sig ned i 
Cape Town. Hun viser billeder fra Cape Town i 
dag og fra Robben Island, hvor Mandela sad fa
get og fra sin tur til Kap det gode Håb. 
 

 

Fra det nordlige Sydafrika, vil 
helt anderledes, at se de vilde dyr i naturen end 
bare at se dem i zoologisk have
 

Tilmelding og betaling senest 
oktober. 
 

Generalforsamling 2019
Dato: Tirsdag den 3. december
 
 

 Tilmeld.: Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org

 Betaling: Reg. nr. 9888 Konto: 316645.
at skrive navn. Efter betaling er t
bindende. Ved afbud vil udgiften til frokost og 
evt. kaffe dog blive tilbagebetalt
ranten vil modtage en afbestilling.
bus tilbagebetales ikke.

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

sted, hvor en af turbådene venter på at sejle os 
ens Bøge. Herefter kører vi igen 

sende stop for en kop 
inden vi starter på hjemturen. 

Foredrag om Sydafrika 

28. oktober 

Kredskontoret, Nørregade 45A Ringsted 
 

vil fra sin tur til Sydafrika fortælle 
uropæerne slog sig ned i 
billeder fra Cape Town i 

fra Robben Island, hvor Mandela sad fan-
til Kap det gode Håb.  

det nordlige Sydafrika, vil hun vise, at det er 
helt anderledes, at se de vilde dyr i naturen end 
bare at se dem i zoologisk have. 

Tilmelding og betaling senest mandag den 21. 

2019 
den 3. december 

Tlf.: 57 67 44 55 eller 050@dlf.org 

Reg. nr. 9888 Konto: 316645. Husk 
Efter betaling er tilmeldingen 

bindende. Ved afbud vil udgiften til frokost og 
tilbagebetalt, hvis restau-

ranten vil modtage en afbestilling. Udgiften til 
bus tilbagebetales ikke. 

Evt. afbud til Grethe Larsen tlf.: 20886173 
kreds50.pensionist@gmail.com 


