
Tirsdagsture 
Sommeren igennem vil du/I have mulighed for at deltage i flere 
spændende ture. 

Sommeren igennem vil der være mulighed for at deltage i mange spændende ture. 
Til turene vil det være en god ide at medbringe madpakke og drikkelse.  
Være opmærksom på, at man på nogle af turene skal gå en del.  
Det vil ikke være muligt hver tirsdag at nå toget hjem inden kl. 15.00. I disse tilfælde vil der 
behov for en tillægsbillet. 
 

Vi mødes hver gang på Birkerød Station kl. 10 

Første tirsdagsture er d. 1. juni 
Pris for at deltage i turene er 22,50 kr. pr. tur + evt. entre. 
Husk Coronapas 

Tirsdag d. 1. juni: Nivaagaard 
Vi vil besøge Nivaagaard Museet hvor der i øjeblikket er en udstilling som har temaet ” En 
skønsom Blanding”. Der vil også være mulighed for at gå en tur i den skønne park og se de 
flotte Rododendronerne, som står i fuldt flor. 
Entre: 80,- 
 

Tirsdag d. 8. juni: Amager skibakke 
Ovenpå Amager Forbrændingsanlæg finder vi CopenHill eller Amager Bakke, en skibakke i 
85 m højde, altså mere end dobbelt så højt som Rundetårn. Det er vist kun 
stjernearkitekten Bjarke Ingels som kan udtænkte et sådant projekt. 
Vi går op ad trappen eller tager elevatoren til toppen og nyder den fantastiske udsigt over 
Københavns tårne på den ene side og Øresund på den anden side. 
Der bliver også mulighed for at gå på opdagelse i den flotte Tagpark. 
 

Tirsdag d. 15. juni: Ingen tirsdagstur 

Tirsdag d. 22. juni: Enghave Parken og Carlsberg 
Turen går til den historiske park Enghaveparken som her i de senere år er blevet omdannet 
og er nu Københavns største klimaprojekt. 
Derefter vil vi går hen til Carlberg og opleve med der er skete med den del af byen. 
 

Tirsdag d. 29. juni: Gilbjergstien i Gilleleje. Gåtur med udsigt 
Langs kysten fra Gilleleje by til Gilbjerghoved findes vandrestien, Gilbjergstien. Her kan 
udsigten nydes fra de op til 33 m høje skrænter ud over Kattegat til halvøen, Kullen i 
Sverige. Undervejs passerer man Gilbjergstenen og mindestenen for den kendte danske 
forfatter og filosof, Søren Kierkegaard. Det er en gåtur på ca. 3 km. 



Tirsdag d. 6. juli: Hundested havn 
Traditionen tro besøger vi også i år havnen i Hundested. Her er masse af kunst og kultur. 
Ligeledes kan nævnes Sandskulptur Festivalen, hvor temaet i år er ”Jorden rundt- uden 
grænser”. Der er masser af shopping muligheder og mange hyggelige spisesteder. 

Tirsdag d. 13. juli: ingen tur 

Tirsdag d. 20. juli: ingen tur 

Tirsdag d. 27. juli: ingen tur 

Tirsdag d. 3. august: ingen tur 
 

Tirsdag d. 10. august. 1+1=11 udstilling i Rundetårn 
På udstillingen 1+1= 11 fortolker 11 colombianske kvinder og 11 danske kunsthåndværkere 
og designere hinandens arbejde, og i dette møde opstår unikke design og ideer- på tværs 
af kulturer, sprog og traditioner. 
Entre: 40,-kr 
 

Tirsdag d.17. august: Vestre Kirkegård 
Vestre Kirkegård er i gennem det senere år gennemgået en fornyelse. F. eks. blevet der for 
et par år siden indviet en sansehave. Vi vil tage ind og se hvad der er skete. Vi arbejder på 
at få en guide til at vise os rundt derinde. 
 

Tirsdag d. 24. august: Kongerækken på Kronborg. “Fakta og 

Fantasi” 
Vi vil opleve Jim Lyngvilds storslåede billeder af fortidens konger og dronninger, når 
Danmarks kongerække for første gang i over 400 år igen pryder væggene på Kronborg 
Slot. 
Entre: 125,- kr. 
 

Tirsdag d.31. august: Frihedsmuseet 
Det gamle Frihedsmuseum blev ødelagt af en brand i 2013. Vi besøger det nye 
Frihedsmuseum, som nu er færdigbygget og åbnede sidste år Her vil det være muligt at gå 
under jorden i besættelsestiden og kom helt tæt på den danske modstandskamp 

Der vil være mulighed for at følge fem historiske personer og deres valg under 2. 
verdenskrig. 
Entre: 95,- kr. 
 

Vi glæder os til at se dig på nogle af turene og tilbringe nogle dejlige timer sammen.  
 
Ret til ændringer forbeholdes 


