
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer til dejlig og interessant sensommertur i det Sydsjællandske 

Se Vemmetofte Kloster og oplev Verdensarven Stevns Klint 

Onsdag den 21.august 2019 kl. 11.45 
 

 

Vemmetofte Kloster er et gods med historiske 

traditioner med en prægtig hovedbygning og 

velbevarede omgivelser. Det er tillige i dag en 

moderne virksomhed med skovbrug, landbrug, 

campingplads og udlejning af beboelse.  

Det er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet 

10. juni 1735 og er oprindelig en adelig hoved-gård. 

Den ældst kendte ejer er Marsk Stigs svoger, 

rigsråden hr. Johannes Offesen (1320-1349).  

Hovedbygningen er opført i år 1500, og udvidelser i 

1600-1630, samt ombygget 1715-1724.  

Prinsesse Sophie Hedevig omdannede stedet i 1735 

til jomfrukloster og er i dag private udlejede boliger 

m.m. 

 

Se Vemmetofte Kloster Oplev Verdensarven Stevns Klint 

Kl. 11.45  

 

 

Kl. 13.45  

 

Kl. 16.00 

mødes vi og spiser frokost m. en 

genstand (øl, vand eller vin) på 

Restaurant Skovfogedstedet,  

Ny Strandskov 4, 4640 Faxe. 
 

får vi en guidet rundvisning på 

Vemmetofte Kloster i ca. 1½ time 

incl. evt. spørgsmål.  
 

serveres der kaffe/te og lagkage på 

traktørstedet Højeruplund, Højerup 

Bygade 39, Store Heddinge. 

Vi får her besøg af en guide, der 

under kaffen fortæller os om 

Verdensarven Stevns Klint og tager 

os derefter med ud på en gåtur til 

Klinten til de, der har lyst. 
 

Kl. 18.00 

 

slutter turen, og vi siger tak for i dag. 

 

Pris kr. 345,00. Der er plads til 30 personer på turen. 

Tilmelding  Senest den 30. juli 2019 på vores hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

Vejledning 
i tilmelding 

Brug hjemmesiden kulturklb.dk. på forsiden ”Velkommen”, tryk på ”Tilmelding” - udfyld 

skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

Betaling  Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 345,00 indsat på Bankkonto 

4356 4779671216 eller på mobilpay 2028 6780. HUSK at skrive navn på indbetalingen.  

Afbud 
Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 

 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 
 

 

Lillian Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

kirstenkann@hotmail.com 

 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 
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