
Kulturgruppen af 2011 
Inviterer på HELDAGS-SOMMERTUR til Hundested 

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 11.00 

  

I det smukke skanseområde nord-øst for Hundested havn  

ligger Knud Rasmussens Hus. Det er ét af byens største attraktioner. 

Huset var Knud Rasmussens arbejdshus, når han var i Danmark.  

I dag er det indrettet som et smukt museum og mindestue for 

Danmarks berømte polarforsker. 

Knud Rasmussen har haft stor betydning for udforskningen af 

Grønland. Han tog initiativ til syv ekspeditioner, hvor der deltog flere  

andre videnskabsmænd, som med deres individuelle fagområder 

bidrog stærkt til kortlægningen af Grønland indenfor bl.a. botanik,  

geologi og etnografi. 

Mellem ekspeditionerne skrev Knud Rasmussen flittigt rejsebeskrivelser og videnskabelige skrifter m.m 

Huset er fra 1917 og smukt bevaret. 

 

Efter besøget i Knud Rasmussens hus, skal vi opleve 

både ”Glassmedjen” og ”Egeværk”, som har et fantastisk 

samarbejde om bl.a. de verdensberømte Vikingeskibe, 

udført i træ og glas. 

 

Vi indtager frokosten i det meget besøgte Halsnæs  

Bryghus på havnen. 

 

Derefter besøger vi ”Bendix Copenhagen shop” hvor 

smykkekunstner Christina Bendix vil fortælle om sig  

selv og sine unikke smykker. 

 

 

Kl. 10.45 

 

Kl. 11.00 

Kl. 12.45 

Kl. 13.00 

Kl. 14.30 

Kl. 15.30 

mødes vi på parkeringspladsen ved Knud Rasmussens Hus,  

Knud Rasmussens Vej 9, 3390 Hundested. Der er ca. 10 mins. gang til huset 

begynder rundvisningen, der tager ca. 1½ time 

kører vi ned og parkerer på havneområdet 

spiser vi en lækker frokost i Halsnæs Bryghus på Havnen 

besøger vi Glassmedjen og Egeværk beliggende på Havnen 

rundvisning hos Bendix Copenhagen Shop 

 

Derefter er der mulighed for selv at besøge alle de andre interessante kunsthåndværksbutikker, 

som gennem de sidste år er etableret på Hundesteds spændende havneområde. 

 

Pris/antal 

 

Kr. 310,00 for hele arrangementet excl. drikkevarer. Max 25 personer. 

 

Tilmelding 

 

Senest 31. maj 2018 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 

 

Vejledning 

i tilmelding 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på knappen 

”Tilmelding”, udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 

 

Betaling 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr. 310,00 indsat på bankkonto 

4356-4779671216 eller på MobilePay 2028 6780. 

HUSK at skrive navn på indbetalingen. 

 

Parkering

/transport 

 

Parkering ved Knud Rasmussens Hus og senere på Hundested Havn. 

Togforbindelser er dårlige og frarådes. Fælleskørsel tilrådes. 

 

Kontakt 

 

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 
kirstenkann@hotmail.com 

Tlf. 2028 6780 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 

 

NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af ovennævnte mobilnumre. 
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