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Sommeren igennem, vil du/I have mulighed for at deltage i flere 
spændende ture.
Til turene vil det være en god ide at medbringe madpakke og drikkelse.
Vær opmærksom på at på nogle af turene skal vi gå en del og derfor vil det 
være godt at kunne klare at gå en distance på minimum 1 km.
Det vil ikke være muligt hver gang at nå toget til Birkerød inden kl. 15. Derfor 
er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være behov for rejsekort 
eller billet.
Vi mødes hver gang på Birkerød Station kl. 10
Pris for at deltage i turene er 22,50 kr. pr. tur + evt. entre.

Tirsdag d. 8. maj - Ingen tirsdagstur

Tirsdag d.15. maj - Bernstorffsparken
I Bernstorffsparken kan man opleve mange ting spændende ting f.eks. det 
idylliske Tehus og den smukke rosenhave fra Dronning Louises tid. Vi vil gå en 
tur rundt i parken og opleve disse og mange andre historiskes ting.

Tirsdag d. 22. maj - Louisiana
I år fylder Louisiana 60 år og dette markeres med bl.a. udstilling af Picassos 
originale keramiske arbejder. Med mere end 150 værker fra 1947-1964 er der 
tale om den første store udstilling i Skandinavien af en knap så kendt side af 
den berømte kunstners virke. Entre 125 kr.

Tirsdag d. 29. maj - Arboretet
Arboretet er med sine ca. 2000 arter den største samling af træer og buske i 
Danmark. Vi håber at vi kan opleve den imponerende samling af rododendron 
blomstre.

Tirsdag d. 5. juni - Ingen tirsdagstur Grundlovsdag

Tirsdag d.12. juni - Ingen tirsdagstur pga. miniferie til Jylland

Tirsdag d.19. juni - Besøg Jette Frølichs have
Vi bliver guidet gennem Rosens 100-årige historie. Turen afsluttes med kaffe 
og hjemmebagt kage.
Entre: 200 kr. er inkl. kaffe og kage.



Tirsdag d. 26. juni - Orchide gartneriet
Her finder du paradis på jorden for orchide entusiaster og alle os andre.
Det ligger ca. 10 min. gang fra lokalbanen Lille Nords trinbræt Kratbjerg.

Tirsdag d. 3. juli - Refshaleøen
Nyåbnet ”Reffen” har små salgsboder og Street Food. Det er her vi skal opleve 
afløseren af Papirøen. Kom og oplev stemningen her.

Tirsdag d. 10. juli - Nyboders Mindestuer
Vi vil blive vist rundt og høre om forskellige vinkler fra Nyboders historie.
Vi har bestilt en guidet tur. Derfor har vi behov for at vide, hvor mange der 
har lyst til at komme med. Der vil derfor være tilmelding til denne tur.
Sidste frist er fredag d. 29. juni. Entre: 80,-kr.

Tirsdag d. 17. juli - Hundested Havn
Vikingeskibe i glas og træ sælges til hele verden. Vi ser hvordan de fremstiller 
dem.

Tirsdag d. 24. juli - Botanisk Have
Den gamle have er et levende museum. Her finder man Danmarks største 
samling af planter - heriblandt arter, der er truede eller udryddede i naturen.

Tirsdag d. 31. juli - Gilleleje Havn igen igen..
Der er kunst i filetfabrikken, varme deller hos fiskemanden, og en god stem-
ning på havnen.

Tirsdag d. 7. august - Det økologiske landbrug Krogerup Avlsgård
I Humlebæk ligger det økologiske landbrug Krogerup Avlsgård, bedre kendt 
som Årstiderne. Vi vil her få mulighed for at høre om de forskellige aktiviteter 
som foregår på stedet. Påregn en udgift til entre.



Tirsdag d. 14. august - Tur til Kullen og Flickorna Lundgren
I år går den store bustur til Sverige nærmere bestemt til Kullen, som er et af 
Sveriges storslåede naturreservater. Ude på spidsen af Kullen vil vi gøre et op-
hold. Derefter kører vi videre til Flickorna Lundgren. Her får du mulighed for 
at købe kaffe/te samt smage deres lækre kager. Dette er dog for egen regning.
Bussen kører fra Teglporten kl. 9
Prisen er 125 kr. inkl. medbragt sandwich, 1 sodavand/ øl og brugerbetaling. 
Tilmelding og betaling senest d. 12. juli

Tirsdag d. 21. august - Magasin du Nord museum
Vi skal her opleve jubilæumsudstillingen ”Magasin du Nord”- 150 år.
Udstillingen giver glimt af stormagasinets historie gennem de 15 årtier. 
Vi har fået mulighed for en guidet tur. Vi skal blot være 10 deltagere. 
Så kom og vær med.

Venlige hilsner fra Tirsdagsgruppen

* Ret til ændringer forbeholdes *  


