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Tvedemose Champignon 

 
Dato: Mandag den 23. marts 
Tid: 19.00-21.30 
Sted: Tvedemosevej 1, 4750 Lundby  
Pris: Gratis 
 

Tvedemose Champignon leverer champignon til 
stort set alle indkøbskæder.  Under besøget er der 
mulighed for at følge produktionen af champignon 
fra den rå hestegødning komposteres til de færdi-
ge champignon er klar til at blive plukket. 
 

Det er et kør-selv arrangement, og bestyrelsen 
planlægger samkørsel efter tilmelding.  

Der serveres kaffe, te og kage. 
 

Tilmelding senest mandag den 9. marts på tlf.: 57 
67 44 55 eller 050@dlf.org 
 

Teatertur til balletten Svanesøen 
efterfulgt af middag på Benløse Kro 

 

 
 
Dato: Søndag 12. april 
Afgang Ringsted Station kl. 13.00 
Afgang Benløse Kro kl.13.10 
Pris medl.: 650 kr. alt inkl. drikkevarer undtaget. 
Pris ikke medl.: 995 kr. alt inkl. drikkevarer und-
taget. 
 

Svanesøen er måske den mest kendte af alle klas-
siske balletter. Historien om uopnåelig kærlighed 
er omkring 150 år gammel, men den appellerer 
stadig til publikum. Tjajkovskijs fantastiske musik 
er ligeledes elsket og kendt af mange. 
 

Det er Nikolaj Hübbe og Silja Schandorff, der har 
givet forestillingen nyt liv og deres helt egen tolk-
ning i en opsætning med lys og mange visuelle 
effekter. 
 

Efter hjemkomst til Benløse Kro serveres der en 
3-retters menu på kroen. 
 

Tilmelding senest 10. februar på tlf.: 57 67 44 55 
eller 050@dlf.org 
 

3-dagestur til Fyn og Jylland 
Dato: 2. – 4. juni  
Afgang fra Ringsted Station kl. 8.00 
Busterminalen i Sorø kl. 8.20 
Overnatning: Haraldskær ved Vejle 
Hjemkomst Ringsted sidst på dagen  
 

Pris medlem i dobbeltværelse: 2.150 
kr. Enkeltværelse 2.350 kr. 

Pris ikke medlem i dobbeltværelse 2.650 kr. En-
keltværelse 2.850 kr. 

Turen går til Kerteminde, hvor vi bl. a. besøger 
Johs. Larsen Museet, Fredericia med voldanlæg-
get og Den tapre Landsoldat. Egtvedpigens grav-
plads, Tørskind grusgrav med Robert Jacobsens 

skulpturpark,  ”De fire hvide mænd” på stranden 
nord for Esbjerg, Oksbøl, Blåvandshuk, Tirpitz-
stillingen, den genoprettede Filsø nordvest for 
Varde, Skulpturparken i Billund og sidst men ikke 
mindst det nye Moesgaard Museum i Århus. De-
taljeret program udsendes særskilt. 

Tilmelding senest torsdag den 30. april på tlf.: 57 
67 44 55 eller 050@dlf.org 
 
Andelslandsbyen og Malergården 
 

 
Dato: Tirsdag den 18. august  
Privatkørsel: Der laves liste over samkørsel. 
Mødested: Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 
25, 4300 Holbæk kl. 10.00 
Pris medlem: 200 kr. 
Pris ikke medlem: 350 kr. 



 

I Andelslandsbyen Nyvang kan man opleve det 
levende liv i en lille andelslandsby i begyndelsen 
af 1900-tallet med husmandssted, brugs, bager, 
slagter, smedje, mølle, kirke osv. Der er bestilt 
rundvisning på ca. 2½ time, men man kan sagtens 
selv gå rundt i det store område. 
Kl. 13 samles vi ved ”Sidesporet”, Holbæk Van-
drerhjem, Algade 1 b, 4300 Holbæk til frokost.  
 

Vi kører derfra og mødes igen kl. 14.30 ved ”Ma-
lergården”, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge, hvor 
vi besøger familien Swanes originale kunstner-
hjem og have fra 1934 og med den nyligt restaure-
rede kampestenslade. Der vil blive serveret kaffe 
og kage, og derefter får vi en guidet rundvisning i 
huset. 
 

Tilmelding senest den 6. august på tlf.: 57845161 
eller kreds50.pensionist@gmail.com 

 

Naverhulen og Museet for Søfart 
Dato: Tirsdag den 29. 
september 
Afgang fra Ringsted 
Station kl. 9.30 
Pris: 300 kr. 
Pris gæst: 475 kr. 
Hjemkomst ca. 18.30  

 

Naverklubben i Helsingør er stiftet i 1919. Klub-
ben har til huse i et smukt, gammelt restaureret 
hus i Helsingør. En repræsentant for Naverhulen 
vil fortælle om Naverbevægelsens start i den tidli-
ge middelalder og frem til i dag. Dette vil foregå 
med "gemytlichkeit" samt små anekdoter. 
Vi spiser frokost i Naverhulen, før turen går vide-
re til 
Museet for Søfart, som er bygget i en gammel 
tørdok og har vundet en pris for bedste kulturbyg-
ning på World Anchitecture Festival. Udstillin-
gerne fortæller om Danmark som en af verdens 
førende søfartsnationer i fortid og nutid. De mari-
time samlinger udstilles stemningsfuldt og drama-
tisk. Her kan vi se, lytte og aktivt opleve den ma-
ritime verden. Eftermiddagskaffen kan nydes i 
cafeen, eller man kan gå en tur rundt i den hygge-
lige gamle by, se på de maleriske huse og droppe 
ind et af de mange kaffesteder. 
 

Tilmelding senest den 8. sep. på tlf.: 57 67 44 55 
eller 050@dlf.org 
 
Livet er i det mindste en 
historie værd 
Foredrag om kunsten at 
gøre livet til en god historie 
ved forfatter og højskole-
mand Erik Lindsø. 
 
 
 
 

Dag: Tirsdag den 27. oktober  
Tid: kl. 14.00-17.00 
Sted: Sognegården, Klostervænget 2A Ringsted 
Pris: 40 kr. som betales ved selve arrangementet. 
Der serveres kaffe, te og kage. 
 

Erik Lindsø skriver om sig selv ” Jeg har siden 
1990 holdt mere end 2000 foredrag. Overskriften 
for dem alle kunne være ”Livet er en gave, og en 
gave pakker man ud.” Med den muntre alvor giver 
jeg en tolkning af tilværelsen og meningen med 
livet. Foredragene er pakket ind i gode historier 
og snøret til med humorens bid.” 
 

Tilmelding senest den 8. oktober på tlf.: 57 67 44 
55 eller 050@dlf.org 
 

Generalforsamling og julefrokost  
 

Benløse Kro, Roskildevej 
113, Ringsted 
torsdag den 3. dec. 
kl. 12.00-17.00 
 
 

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes senere 
 

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

Vigtigt! 

� Vi henstiller, at man ikke betaler for et arran-
gement, før det forrige er afholdt.  

 

� 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.: 57845161 
eller kreds50.pensionist@gmail.com 

� Generalforsamlingen er kun for medlemmer 
af Pensionistforeningen. 

� Ægtefælle/samlever er meget velkomne til 
julefrokost samt øvrige arrangementer. 

� Efter vedtægtsændring på generalforsam-
lingen i 2012 kan medlemmer ligeledes invi-
tere en gæst med til foreningens arrange-
menter. Vedkommende skal dog betale kost-
prisen for arrangementet. 

Bestyrelsen for Fraktion 4 
 

Formand og sekretær 
Grethe Larsen 
57 84 51 61 
kreds50.pensionist@gmail.com 
 

Næstformand 
Elsebeth Kristensen 
57 52 54 70 
 

Kasserer 
Mette Holst 
57 52 85 96 

Menigt medlem 
Vibeke Kragh 
57 52 54 70 
 

 
Menigt medlem 
Ina Reimer 
56 87 91 16 
 

 

 


