
 

 

30/10 Skt. Maria Kirke og Kloster i Helsingør 
 
 Klostret er bygget i 1430 og bestemt et besøg værd. 

Vi får en omvisning i kirken, klostret og det gamle koneloft. 
 Pris for omvisning 50 kr. 

Efter omvisningen går vi over på Aktivitetscenter Hamlet og 
spiser frokost. Her kan du købe mad til rimelige priser eller 
spise din madpakke.  
Tog fra Holte kl. 10.05 til Hellerup. Her skifter vi til 
Kystbanen til Helsingør. Hvis du vil tage en anden vej 
mødes vi ved kirken kl. 11.15 

 

 
6/11 Marmorkirken i København 
 

15.000 blomster i papir hænger i Marmorkirken. 
Værket kan beses i kirkens åbningstider, med mindre en kirkelig handling 
forhindrer det. 
 
Kunstneren Veronica Hodges' installation ophænges i kirken som reminder om de udfordringer, vi står over 
for i fremtiden. 
Installationen består af 15.000 kirsebærblomster i papir, der hænger som en baldakin i det kirkelige rum og i 
udstillingsperioden danner rammen om koncerter, events og debatter, som tematiserer bæredygtighed, 
årstider, modersmål, indre liv og evne til at omstille sig og beslutte sig for at gøre en forskel. 

 
Tog fra Holte kl. 10.15 til Østerport, hvorfra vi går ned til 
Kirken. Madpakkerne spiser vi i Landsretten eller på Statens 
Museum for Kunst. 
Turleder: Inge og Jytta 
 

13/11 Travetur rundt om Birkerød sø 



 

 

 
Vi mødes på Holte st. Kl.10 hvorfra vi tager toget kl. 10.10 
til Birkerød st. Herfra går vi en tur rundt om søen. Frokosten 
spiser vi på Teglporten. Det er muligt at købe mad, men du 
må også gerne medbringe din egen madpakke. For de der vil 
gå en længere tur, er det muligt efter frokosten at gå tilbage 
til Holte. 

 Turledere: Jytta og Inge 
 
 

 
 
 
20/11 Omvisning på Københavns Rådhus  

 
Vi skal på en spændende omvisning på Københavns 
Rådhus. Omvisningen starter kl. 10.00 og koster 50 kr. 
Tog fra Holte kl. 9.05 til Hovedbanen, hvorfra vi går hen til 
Rådhuset. 
For de der har lyst er det også muligt, bagefter, at komme en 
tur op i tårnet. 
Vi finder et sted at spise vores madpakker. 
 
 
 



 

 

 
27/11 Nivaagaard  ”HVAD DER KAN TÆNKES KAN TEGNES.” 

Tegneren Jens Hage udstiller på Nivaagaard malerisamling. 
Jens Hage er kendt for sine daglige karikaturer til Berlingske og årlige satiretegninger i 

Blæksprutten og Svikmøllen, og udstillingen byder på et muntert gensyn med de sidste fire 

årtiers vigtige begivenheder og personligheder. 

Tog fra Holte kl. 10.05 til Hellerup. Her skifter vi til 
Kystbanen til Helsingør. 
Det er ikke muligt at spise sin madpakke på museet, men 
man kan købe en kop kaffe. Hvis vejret er godt spiser vi 
madpakken i parken. 

 

 
 
4/12 Naturhistorisk Museum     Sommerfugle 

 
Der findes et følsomt barometer, som fortæller om forandringer i klimaet. Sommerfuglene. Naturens 
stille budbringere. De er følsomme over for selv små ændringer i deres livsforhold, eksempelvis 
temperaturudsving. Så hvis sommerfuglene forsvinder, er budskabet klart: Der er noget galt i 
naturen. Og det er der. Mange steder i verden dykker sommerfuglebestandene drastisk. Også i 
Danmark. Derfor sætter museet nu fokus på naturens stille budbringere i en ny udstilling. Her kan 
publikum få indblik i museets store samling af sommerfugle, fordybe sig i sommerfuglenes 
forunderlige liv og blive klogere på det vigtige digitaliseringsarbejde, der finder sted på museet. 

 
Tog fra Holte kl. 10.15 til Nørreport, hvorfra vi går hen til 
museet. Entré 95 kr. 
Vi finder et sted at spise madpakken 

 


