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Sæsonplan 2020 

 

Operaen Carmen 

 
 

Dato: Onsdag den 12. februar 

Sted: Operaen 

Tid: Kl. 19.30. Gratis intro kl. 19:00 i foyeren  

Forventet varighed: 3 timer 

Transport: Individuelt 

Tilmeldingsfristen er udløbet 

 

Foredrag med Jens Peter Madsen 
”Fra bondedreng til hippie” 
 

Tid: Onsdag d 18.marts 2020 kl.14.00 

Sted: Kredskontoret Nørregade 45 A 

Pris medlem: 70 kr. – Gæst 120 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 18. februar 

 

 
 

Historiefortæller Jens Peter Madsen fortæller en 

række muntre historier om forvandlingen fra ge-

nert og usikker jysk dreng til militærnægter, Rol-

ling Stones fan og hippie i 60’erne. Han spiller 

eksempler på den pigtrådsmusik, man lyttede til 

dengang. Han øser af sine billedrige minder, som 

får lytterne til at mindes og fortælle om deres egen 

ungdom. 

Jens Peter Madsen er tidligere efterskolelærer og 

seminarielærer. 

Den mundtlige historiefortælling efter metoden 

”lige ud af hovedet og uden bog ” har inspireret 

hans liv helt fra barndommen og til et seniorliv 

som foredragsholder. Vi bliver taget med tilbage 

til vores ungdom og alle minderne. 

Der serveres kaffe/te og kage. 
 

3-dagestur til Sydvestjylland og Mandø 
 

Dato: 20. – 22. maj 

Afgang fra Ringsted Station kl. 7.30 

Afgang fra Sorø busholdeplads kl. 7.50 

Hjemkomst: Sidst på dagen den 22. maj 

Pris enkeltværelse: 2.850 kr. – Gæst: 3.450 kr. 

Pris dobbeltværelse: 2.650 kr. – Gæst: 3.250 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 20. april. 

 

Vi kører direkte til Varde, hvor vi skal besøge 

Museum Frello, hvor vi bl.a. skal se den faste 

udstilling ”Otto Frellos fantastiske univers”. Der-

efter kører vi en tur rundt i byen for at betragte de 

fantastiske gavlmalerier, Frello også har malet. 

Dernæst spiser vi frokost på fiskerestaurant i Blå-

vandshug. Om eftermiddagen besøger vi Tirpitz-

bunkeren, inden vi kører mod Løgumkloster, hvor 

vi skal bo på Refugiet. 

Dag to starter med morgenmad kl. 6.30, da vi skal 

være i Ribe kl. 8.00 for at blive transporteret med 

traktorbus til Mandø. Her skal vi først ud til sælre-

servatet på ”Koresand”, hvor vi forhåbentlig skal 

se sæler. Derefter er der byrundtur, inden vi skal 

spise frokost på øens kro. Der er afgang fra øen kl. 

13.30. Når vi er kommet tilbage til Ribe, kører vi 

mod syd til Trøjborg Hovedgård, hvor det store 

sønderjyske kaffebord venter os. Naturligvis skal 

vi også se Trøjborg slotsruin og høre lidt af ste-

dets historie, inden vi kører tilbage til Løgumklo-

ster. 

Dag tre er der afgang fra Refugiet kl. 9.00. Vi 

skal besøge Vadehavscentret, hvor der er bestilt 

en guidet rundtur i det flotte, meget moderne mu-

seum. Der er også afsat tid til, at man på egen 

hånd kan gå rundt både ude og inde, inden vi kø-

rer til Ribe for at spise. Hjemturen starter kl. 

15.15, men der bør være tid til en lille bytur på 

egen hånd. Bl.a. kan man besøge domkirken og 

lytte til klokkespillet, der spiller visen om Dron-

ning Dagmar kl. 15.00. 

Tur til Ledreborg Slot, Herthadalen og 

Tadre Mølle 
 

Dato: Torsdag den 18. juni 

Afgang fra Ringsted Station kl. 9.15 

Hjemkomst til Ringsted ca. kl. 17 

Pris medlem 275 kr. – Gæst 475 kr. 

Tilmelding og betaling senest 15. maj 
 

 

 



 

Vi kører direkte til Ledreborg Slot, hvor der er 

rundvisning med guide kl. 10. Hovedbygningen til 

Ledreborg Slot er bygget 1740 og har siden været 

i slægten Holsteins eje. Det indeholder derfor en 

unik samling af gamle møbler og malerier, som vi 

kommer rundt i. 

Derefter er der mulighed for en tur i parken, inden 

turen fortsætter til Hertadalen, hvor vi skal spise 

frokost på Restaurant Herthadalen. 

Senere kører vi til Tadre Mølle, hvor vi får en 

rundvisning på møllen og i urtehaven med både 

læge- og nytteplanter. Tadre Mølle er den sidste af 

de 13 vindmøller, der tidligere fandtes i Elver-

damsdalen. Møllen og mølleriet er opført i 1840, 

og det fungerer i dag som naturcenter og kulturhi-

storisk museum. Inden hjemturen starter, drikker 

vi kaffe i caféen. 

 

Smag på Samsø  
 

Dato: Torsdag den 18. august 

Afgang fra Ringsted Station kl. 6.55 

Sorø Busterminal kl. 7.15 

Hjemkomst til Ringsted ca. kl. 20.30 

Pris medlem 350 kr. – Gæst 550 kr. 

Betaling senest 15. juli 

Betaling fungerer som tilmelding til turen!! 
 

 

Efter opsamling kører vi til Kalundborg og tager 

færgen til Ballen, hvor guiden møder os. På syd-

øen får vi en spændende fortælling om mange af 

øens 22 små byer, bl.a. landarbejderbyen Ørby og 

hovedbyen Tranebjerg med Anton Rosens hus, 

som er smukt nyrestaureret. Vi passerer gamle 

middelalderkirker, fyrtårnet Vesborg og godset 

Brattingsborg. Vi gør holdt ved Svanegården, som 

i dag er indrettet som en stor gårdbutik med en 

række lokale produkter – bl.a. snaps, som vi får en 

smagsprøve på. Frokost på Restaurant Perlen, som 

har en Samsø-inspireret menu klar til os. Om ef-

termiddagen ser vi Nordøen. Her venter os en 

usædvanlig naturoplevelse. Både i området om-

kring Stavns Fjord med den hyggelige havneby 

Langøre og senere i det bakkede morænelandskab 

på Samsøs nordspids. Der bliver også tid til et 

besøg i den idylliske by, Nordby med gadekær, 

klokketårn og bindingsværkshuse. Her kan man 

besøge den gamle butik “Smagen af Øen”, som 

byder os på flere årstidsbestemte smagsprøver.  
 

Tur til Stevns, Gjorslev Gods og Holtug 

Kridtbrud. 
 

Dato: Tirsdag den 15. september 

Afgang fra Ringsted Station kl. 8.30 

Fra Haslev ved Uno X tanken: 9.00 

Pris medlem 350 kr. – Gæst 550 kr. 

Tilmelding og betaling senest den 15. august 

 

  
 

Vi kører til Elverhøj, en bronzealderhøj med 

udsigt over Tryggevælde Ådal. Her får vi en kop 

kaffe og et stykke kage. 

Derfra kører vi til Holtug Sogn på Stevns og ser 

Gjorslev Gods, der blev opført i 1396. 

Her fortæller Jesper Jørgensen om godset og dets 

ejere gennem 600 år. 

Frokosten indtages på det smukke traktørsted 

Gjorslev Bøgeskov. 

Vi kører derefter til Holtug Kridtbrud og nyder 

den smukke udsigt - et sted, der er geologisk 

spændende og samtidig rummer en del sjældne 

planter. 

Efter et kig på Holtug Kirke kører vi til Galleri 

Kratgården, en gammel slægtsgård, hvor vi skal se 

keramiske arbejder, tekstiler og malerier. 

Efter kaffe og kage går turen hjemad gennem det 

smukke landskab. 

Vi er hjemme i Haslev kl. ca. 16.30 og i Ringsted 

kl.ca. 17.00. 

Generalforsamling 2020: Den 2. december 
 

Praktiske oplysninger 

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

 Betaling: 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 restau-

ranten vil modtage en afbestilling. Udgiften til 

bus tilbagebetales ikke. 

 Evt. afbud til Grethe Larsen tlf.: 20886173 

eller kreds50.pensionist@gmail.com 

mailto:kreds50.pensionist@gmail.com

