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Sommeren igennem vil der være rig mulighed for at 
tage med på vores mange 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
Første tirsdagstur er tirsdag den 28. maj.
Pris for at deltage i turene er 22,50 kr. pr. tur + evt. entre.

Tirsdag den 28. maj – den smukke rododendron have, Nivågård
Vi skal se de flotte rododendron, der vokser i den meget skønne have.  
Vi skal også prøve at gætte hvad ordene på de små skilte med udgåede ord 
betyder - mon ikke vi samlet kender de fleste.
Hvis det regner, er der mulighed for at gå inden for på museet og se  
udstillingen af smukke tapeter, tekstiler, glasmosaikker m.m. af den britiske 
designer William Morris.
Entre 60 kr.

Tirsdag den 4. juni -Nordatlantens Brygge, København
Byder på det bedste indenfor kunst og kultur fra de Nordatlantiske lande, 
Færøerne, Grønland og Island. 
I juni måned udstiller den færøske kunstner Anker Mortensen sine malerier
Entre 30 kr.

Tirsdag den 11. juni – Sommers Automobil Museum, Nærum
Museet rummer mange spændende bilmærker. Til flere af dem er der knyttet 
små anekdoter. Vi har fået en guide til at fortælle om de forskellige biler.
Entre 80 kr.

Tirsdag den 18. juni - Väla i Helsingborg
Lige uden for Helsingborg ligger Väla centeret, et af Skandinaviens største 
indkøbscentre, som vi vil besøge denne tirsdag. Vi tager toget til Helsingør og 
færgen til Helsingborg. Fra færgelejet går der så en bus lige til Väla.
Pris for færge og bus i Sverige ca. 90 kr.



Tirsdag den 25. juni – Søris, Ølstykke
Søris ligger på Sørisgaard. Det er en familievirksomhed, der i næsten 30 år 
har dyrket økologiske grøntsager, 30 forskellige slags (primært de grove) samt 
brødkorn til deres mel.
I den økologiske gårdbutik kan købes sæsonens grøntsager af egen avl og det 
populære Sørismel i 3 varianter.

Tirsdag den 2. juli - Fredensborg Slot, Fredensborg
Tag med på en guidet tur på Fredensborg slot, kirken, orangeriet og  
urtehaven. Varighed ca. 90 minutter. 
Pris 90 kr

Tirsdag den 9. juli - Arbejdermuseet, København
Kulturhistorisk museum midt i København. Besøg 1950erne, drik kaffe med 
Richs og lær om arbejderkampene. 
Entre 90 kr.

Tirsdag den 16. juli – Hundested Havn, Hundested
Den efterhånden traditionsrige tur til Hundested mellem fjord og havn, og  
lige midt i byens centrum.  
Her er kunst, kultur, mad, drikke og shopping for enhver smag

Tirsdag den 23. juli – Frederiksborg Slot, Hillerød 
Vi skal se særudstillingerne om Dannebrog og Portræt nu 2019. Herefter går 
vi en tur i parken, hvor vi spiser vores medbragte frokost.
Entre 50 kr.

Tirsdag den 30. juli – Designmuseet, København
Bauhaus er ikke bare et byggemarked, men også en af 1900-tallets  
betydningsfulde kunstskoler omhandlende arkitektur, maleri, skulptur,  
kunsthåndværk, industriel design m.m. I 100-året for Bauhaus-skolen fejrer 
designmuseet dette med en stor udstilling. Entre 80 kr.

Tirsdag den 6. august – Guidet tur i Nordhavn, København
Jørn P. Madsen, der er autoriseret guide, vil tage os med på en guidet tur i 
Nordhavnen. Gennem de næste 30-40 år vil Nordhavn blive forvandlet til en 
helt ny bydel i København. Tag med på turen og høre om den spændende  
udvikling der i gang.



Tirsdag den 13. august- Bustur til Orø
Vi skal besøge Isefjordens perle, en tidslomme af idyl, med kunst og museum. 
Vi har planlagt at besøge Hestebedgård Museum, som er en gammel  
slægtsgård. I dag er den indrettet som mindestuer.  
Derefter går turen til Galleri ArtDoor, hvor vi vil spise vores medbagte mad og 
her vil også være mulighed for at købe kaffe og kage. 
Bussen kører fra Teglporten kl. 9.
Prisen er 145 kr. som er inklusiv medbragt sandwich, 1 sodavand/øl, entre og  
brugerbetaling. Tilmelding senest fredag den 19. juli.

Tirsdag den 20. august – Mød Vikingerne på Nationalmuseet
Designer Jim Lyngvild har sammen med Nationalmuseets vikingeeksperter 
stået for en nyfortolkning af museets eksisterende udstilling om vikingerne.  
I udstillingen præsenterer museets eksperter fantastiske genstande fra  
vikingetiden side om side med designer Jim Lyngvilds kunstneriske  
fortolkninger af vikinger.
Entre 95 kr.

Venlige hilsner fra Tirsdagsgruppen

* Ret til ændringer forbeholdes


