
Fraktion 4´s efterårsprogram 2019. 

 

Kære alle. 

Så ligger 2 arrangementer for efteråret fast. 

Tirsdag d. 17. september går turen til Skovtårnet ved 

Gisselfeld, eller som det også hedder CAMP 

ADVENTURE TÅRNET. 

Tårnet blev indviet i marts i år. 

Ad stier, anlagt i skovens bund, føres man til og fra 

ankomstområdet gennem den smukke bøgeskov, helt 

ud til udsigtstårnet bund. Herfra fortsætter en 650 meter snoet indvendig rampe op gennem det 

timeglasformede tårn, indtil man tils sidst når op over trækronerne i 45 meters højde. Her, 135 meter over 

havets overflade, på Sjællands højest tilgængelige punkt, kulminerer turen med en 360 graders udsigt over 

Sjælland. I klart vejr kan man se den københavnsk skyline, Øresundsbroen og Turning Torso i Malmø. Den 

samlede oplevelse gennem skoven og op i tårnet tager ca. 2 timer. 

Efter turen i tårnet spiser vi frokost i CAMPEN på Brødeskovgård. 

Tirsdag d. 17. september kl. 11 ved billetsalget på Brødebækgård, Denderupvej 9A, 4690 Haslev. 

Turen derned tager ca. 1 time 20 min fortæller min GPS. Giv venligst besked ved tilmeldingen,om I har 

mulighed for at have flere med i bilen, eller om I gerne vil køre med. 

Tilmelding til Lisbet eller Ellen incl. frokost hvis intet andet er oplyst senest d. 10. september. 

Tirsdag d. 19. november tager vi til Medicinsk Museum i Bredgade i København. 

Medicinsk Museion, som det rettelig hedder, er KIRURGISK AKADEMIS gamle bygning fra 1785 og har siden 

1946 huset Medicinsk Historisk Museum. Det er indretttet 

som et selvstændigt fakultet under Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  

Vi mødes ca. kl. 11.15 ved indgangen til museet Bredgade 

62, 1260 København.  

Vores guidede rundvisning starter kl. 11.30. 

Efter besøget spiser vi frokost på CAFE OSCAR i Bredgade.. 

Tilmelding til Lisbeth eller Ellen incl. frokost, hvis intet andet 

er oplyst senest d. 12. november 

Tilmeldingerne sendes til: Lisbeth: Lisbeth_braat@yahoo.dk  

mobil 53545655 

eller Ellen: ellenks@live.dk  mobil 42800372 

 

I ønskes alle en god sommer med dejligt vejr og gode oplevelser. 

Kærlig hilsen og på gensyn til efteråret fra Lisbeth og Ellen 
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