
 

 

13/2 Travetur i skoven omkring Enerum 
 
Vi skal gå en historisk Vandretur omkring Landstedet 
Enrum, som første gang blev opført i den florissante 
periode. Vi skal høre historien om stedets mest farverige 
periode og dets skiftende ejere. 
Mødested på hjørnet at Trørødvej og Strandvejen kl. 10.30 
(Bus 195 fra Holte st. kl.9.55) 
Frokosten spiser vi på Bakkehuset 

 
20/2 Besøg på Revymuseet på Frederiksberg 
 

Gennem 25 nøje udvalgte nedslag fortæller Revymuseet 169 års 
humoristisk og satirisk teaterhistorie. Hvad har interesseret og generet 
danskerne så meget, at tekstforfattere og komikere har skrevet numre 
om det? Hvornår begyndte vi at indtage aftenkaffen til hudfletninger af 
politikere og os selv på tv? Hvordan ser der ud bag scenen på en stor, 
dansk revy? Og hvad er det med komikere og stimulanser? Publikum 
har været med til at vælge, hvilke personer, steder, temaer, der skulle 
med på udstillingen “25”, som samtidig er en jubilæumsudstilling for 
Revymuseet, der åbnede i 1993. 
 
Tog fra Holte st. 10.06 til Hovedbanegården. Herfra videre 
med bus 26 til Frederiksberg runddel. 
Entré 40 kr. Vi finder et sted at spise madpakkerne. 

 
27/2  Introduktion til stavgang 
  

Janne Bolin kommer og introducerer os til at gå med stave.  
Vi mødes på rønnebærhus kl. 11.00 og går en tur i området. 
Vi har stave til udlån. 
Frokosten spiser vi på Rønnebærhus  
  

 
6/3 Helsingør Bymuseum viser udstillingen ”Simon Spies” 
 

Via private genstande fortæller udstillingen om mennesket Simon Spies, der fra en tidlig 
alder ikke ville lade sig begrænse, og som livet igennem udforskede, udfordrede og 
overskred grænser.  Den fortæller om direktøren og den progressive forretningsmand, 
der var en kreativ iværksætter allerede i barndommens Helsingør, på trods og på 



 

 

tværs.  Den tegner et billede af et søgende, sammensat og usædvanligt menneske, der 
livet igennem både søgte ud i verden og ind i sindets kringelkroge, gjorde det umulige 
muligt og havde et hidtil uset talent for selviscenesættelse.  
 

Entré 35 kr. 
Tog fra Vedbæk til Helsingør kl. 10.26 til Helsingør. 
Da udstillingen først åbner kl.12.00 spiser vi frokost på 
Aktivitetscenter Hamlet inden. Her kan du købe mad til en 
billig penge, eller spise din madpakke. 

 
 
 


