
Kulturgruppen af 2011 

INVITATION til 2-dages tur på Sjælland  

Miniferie fra onsdag 21. august til torsdag 22. august 2019 

ægtefæller/ven/veninde er meget velkomne 
 

 

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 hovedgård. 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. 
 

Onsdag, den 21. august 2019 køres der individuelt så alle kan mødes til en lækker frokost på  

Restaurant Skovfogedstedet, Skovvejen 24, 4660 Store Heddinge. Skovfogedstedet hører til Vemmetofte 

Kloster, som ligger 2 km derfra.  

Vi skal besøge Vemmetofte Kloster, Klostervej 3, 4640 Faxe efter frokosten. 
 

Kl. 11.45 Restaurant Skovfogedstedet hvor vi spiser en lækker italiensk frokostanretning 

Kl. 13.45 Vemmetofte Kloster med en guidet rundvisning i ca. 1½ time incl. evt. spørgsmål. 

Kl. 15.45 Serveres der kaffe/te og kage på Skovfogedstedet, inden vi kører videre til Køge 

 

Kl. 17.15 Check-in på Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge 

Kl. 19.00 Middag: 2-retters menu med efterfølgende aftenkaffe/te og kage 

 

 
 Hotel Niels Juel, Køge 

 
      Restaurant på Hotel Niels Juel, Køge 

 

http://vemmetofte.dk/historie/


Torsdag, den 22. august 2019  

Efter morgenmad tjekker vi ud og kører til Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre. 

 

Kl. 10.45 guidet rundvisning på Lejre 

Museum -ca. 1 time  

 

 Kl. 12.30 Frokost i Restaurant Herthadalen 

Slangealleen 1, 4320 Lejre, hvor der serveres en 2 

retters frokostmenu samt dessert, kaffe og te

 

 Kl. 14.30 slutter den officielle tur, og vi siger tak for denne gang. 

Sagnkongernes Lejre: For de der har tid og lyst til at gå en yderligere tur 

 

 

Sagnene fortæller, at lige uden for Lejre 

Museum og Herthadalens døre, i det smukke, 

kuperede landskab, lå Skjoldungernes 

Kongsgård.  

Skjoldungerne nedstammede fra Kong Skjold, 

og talte ifølge Saxo Grammaticus konger som 

Rolf Krake, Frode Fredegod og Harald 

Hildetand. Skjoldungerne er sagnkonger, men 

arkæologiske fund på stedet underbygger 

tesen om, at Gl. Lejre var en af vikingetidens 

magtcentre.  

Billet til Sagnlandet fås på Restaurant 

Herthadalen, men betales ved indgangen til 

Sagnlandet, hvor også kort over området 
udleveres. 

 

 

Pris kr. 1.500,00 for hele arrangementet per person i dobbeltværelse, excl. drikkevarer. 

Pris kr. 1.800,00 for hele arrangementet i enkeltværelse, excl. drikkevarer. 
 

Transport for egen regning, men vi er selvfølgelig behjælpelig med planlægning af samkørsel. 

Max. 25 personer - efter først til mølle princippet. 
 

Tilmelding senest 5. august 2019 på vores hjemmeside Kulturklb.dk eller ved personlig kontakt. 
 

Vejledning til brug af hjemmesiden: På forsiden ”Velkommen” tryk på ”Tilmelding”, udfyld 

tilmeldingsformularen og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen vil blive bekræftet. 
 

Når du / I har modtaget en bekræftelse for deltagelse i turen, indbetales der kr. 500,00 á conto pr. 

person, og restbeløbet forfalder senest 5. august 2019. Ved afbud inden 5. august 2019, refunderes det 

indbetalte beløb med undtagelse af á conto beløbet på kr. 500,00. 
 

Indbetaling indsættes på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  - eller MobilePay 2028 6780 
 

Ved spørgsmål, kontakt os via hjemmesiden eller på mail kulturgruppen2011@kulturklb.dk  

I er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os. 

 

Håber at se rigtig mange af jer til denne informative og spændende miniferie på Sydsjælland 

 

 

Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 
(Ferie fra 29.6. - 1.8.2019 

men medbringer computeren) 

 

Britt Olsen 

Tlf.  6130 5401 

 

http://www.kulturklb.dk/
mailto:kulturgruppen2011@kulturklb.dk
https://www.sagnlandet.dk/tag-paa-tidsrejse-til-jernalderen/

