
 

 

7/8 Kunstakademiets design- og arkitektskole, Holmen 
 
 I arkitektskolens festsal viser 232 nyuddannede arkitekter 

og designere deres afgangsprojekter. I år er temaet 
bæredygtighed. 

 Gratis adgang. 
Tog fra Holte 10.15 til Nørreport, videre med metroen til 
Christianshavn, hvorfra vi går ud til skolen. 
Vi finder et sted at spise vores madpakker udendørs. 

 
14/8 Travetur rundt om Grib sø 
 

Vi skal gå en tur rundt om den smukke Grib sø. Turen er på 
ca. 2,5 km. 
Tog fra Holte til Hillerød kl. 10.20, videre med lokalbanen 
mod Tisvildeleje kl. 10.50 til Grib sø trindbræt. På 
rastepladsen ved søen er der borde og bænke, hvor vi spiser 
vores madpakker. 
Hvis der er nogle, der har lyst til at gå en længere tur, er det 
muligt at gå til Kagerup og tage toget hjem derfra. 
 

 
21/8 Tur til Hundested 

 
Hundested havn summer af turister og sejlende om 
sommeren. Vi skal nyde den gode stemning, vores 
madpakke og en is på havnen. 
Tog fra Holte til Hillerød kl. 10.00 videre med lokalbanen 
kl. 10.29 til Hundested havn. 
Det er ikke sikkert at vi når et tog i Hillerød inden kl.15.00 
så tag et rejsekort med. 

 
 
 
 
 



 

 

28/8 Hammermøllen i Hellebæk 
  

Travetur omkring Hammermøllen. Det er muligt både at gå 
en lang og en kortere tur i området. Madpakkerne spiser vi 
på cafeens ”madpakkeborde”, kaffen køber vi på 
Hammermøllecafeen. 
 
Tog fra Holte st. Kl. 10. Over Hillerød, Fredensborg. Videre 
med lokalbanen kl. 10.57 til Hellebæk st. 

 
4/9 Sejltur med Havnebussen og tur på Havnefronten 

 
Tog fra Holte kl. 10.15 til Østerport, hvorfra vi går ned til 
Toldboden. Her tager vi havnebussen til Den sorte Diamant, 
hvor vi spiser vores madpakke. Herefter går turen videre 
hen af havnefronten til det nye arkitektur og designcenter 
Blox, som vi skal se udefra. Kaffen drikker vi på Hotel 
København.  

 
 
11/9 Skibsklarerergården i Helsingør 

 

Museet Skibsklarerergaarden beskriver Helsingørs første 
store velstandsperiode, sundtoldstiden. Strandgade 91 er 
Helsingørs bedst bevarede købmands- og skibsklarerergård 
fra sundtoldstiden. Huset stammer fra det 16. århundrede. 
Vi får en omvisning i huset, hvor vi hører om sundtolden og 
Helsingørs storhedstid. 
Da omvisningen først er kl. 12.00 spiser vi vores madpakker 
inden. Vi har fået lov til at sidde i et af museets lokaler. 
Pris for omvisning og entré ca. 80 kr. 
Tog fra Vedbæk kl. 10.26.  
Vi mødes på Helsingør st. kl. 11.00 hvis du foretrækker at 
komme dertil på anden vis. (Tog fra Holte kl. 10 - Hillerød - 
Fredensborg.) 

 
 


