
UD at SE 

Da vi jo kun må samles max. 10 personer i det næste stykke tid, skal I 
tilmelde jer tirsdagsturene fra gang til gang.  
Tilmeldingen skal ske på min mail: lla@rudersdal.dk 
Er der mere end 10 tilmeldte finder jeg en løsning.  

10/11 Mothsgården Søllerød Museum 
Vi skal se udstillingen ”Ungdomskultur – fra brillantine til Barbie Girl. Mon ikke vi kan finde et 
tema eller to, vi selv kan huske og smile lidt over. Vi mødes på Rønnebærhus kl. 10.15, 
hvorfra  vi går op til museet. Der er ingen steder indendøre, hvor vi kan spise vores 
madpakker. 

Entre 20,00 kr. – Gratis for medlemmer. Tilmelding nødvendig. 

17/11 Flynderupgaard Museum 
 Vi skal se udstillingen ”Magtens landskab – på sporet af Kongernes Nordsjælland” 

Udstillingen fortæller historien om Kongernes Nordsjælland, herunder om kongemagten, 
jagterne, slottene, kongevejene, sundtold og meget mere. 
Entré 55 kr.  
Frokosten spiser vi I det historiske køkken til meget rimelige priser. 
Tog fra Holte 10.16 til Hillerød, hvorfra vi tager lokalbanen  
930R mod Helsingør. Vi står af på Mørdrup st., hvorfra vi går 1,5 km. til Flynderupgård. 

Hjemturen går over Espergærde til Vedbæk. Tilmelding nødvendig. 
 

24/11 Tokkekøb Hegn , Allerød 
Tog fra Holte kl. 10.16 til Allerød. Hvorfra vi går ned til Tokkekøb Hegn og går en dejlig tur i 
de smukke omgivelser. Husk gode sko/støvler da der kan være vådt i området. 

Medbring også gerne noget varmt at drikke. Turen er på ca. 8 km.  Det er ikke muligt at 
afkorte den. Tilmelding nødvendigt. 

1/12 Travetur til Furesøen 
Vi går fra Holte st. 10.15 ad Vejlesøvej, ned over Vejlemosen og videre til Næsseslottet.  
Hjem ad Dronninggårds Alle. Frokosten spiser vi på Rønnebærhus. Tilmelding nødvendig. 
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