Kære alle pensionister i Gribskov- Halsnæs Lærerkreds.
Forårsprogram 2022.
Tirsdag d. 29. marts kl. 11 skal vi besøge museet ”Skibene på Holmen” med
rundvisning på Fregatten Peder Skram

Rundvisningen med guide starter kl. 11.00, varer ca. 1 ½ time, og omfatter en tur
gennem hele skibet på flere dæk både inden- og udendørs.
Vi bliver delt op i hold med 15 pr. guide. Skibet har ret mange trapper, men der er
afsat tid til at ”ting tager tid”.
Efter at have været hele skibet igennem spiser vi smørrebrød i mandskabscafeteriet,
hvor vi også kan købe drikkevarer.
Ved tilmelding bedes I skrive, hvor mange stykker smørrebrød I ønsker. Pris pr stk.
ca. 25 kr.
Tilmelding senest d. 22. marts.
Adresse: SKIBENE PÅ HOLMEN, Elefanten 2, 1439 København K

Tirsdag d. 10. maj.
Grundtvigskirken skulle vi have besøgt i maj 2021, men som så meget andet måtte
turen aflyses. Nu prøver vi igen.
Tirsdag d. 10. maj. Kl. 11.30 mødes vi og spiser frokost på Cafe Bjerget, Bispebjerg
Torv 8, 2400 København
Efter frokost kan vi nå en tur ned ad Bispebjerg Alle, hvor kirsebærtræerne
forhåbentlig er i blomst.

Kl. 14 har vi guide til rundvisning i Grundtvigskirken på Bispebjerg Bakke. Kirken er
en af de mest seværdige og imponerende kirker i København, opført i gotisk stil af
P.V. Jensen Klint i 1927, færdigbygget og indrettet af sønnen Kaare Klint.
Tilmelding senest d. 3. ma

Tirsdag d.14. juni kl. 16.45. Sagnlandet Lejre og Kongehallen.
Vi mødes ved indgangen til Sagnlandet Lejre, og kl. 17, når åbningstiden for
offentligheden er forbi, får vi en rundvisning og ser og hører om den nye Kongehal
og Sagnlandet.

Efter rundvisningen som tager ca. 1 time, spiser vi smørrebrød, som vi har
medbragt.
Ved tilmelding bedes I oplyse, hvor mange stykker smørrebrød I ønsker, 25 kr. pr stk.
Vi sørger for der er et varieret udvalg, så der er noget for enhver smag, og
medbringer også øl og vand.
Grunden til det sene tidspunkt på dagen er, at der er mange besøgende og især
skoleklasser, hvilket udelukker en guidet rundvisning i den almindelige åbningstid.
Tilmelding senest d. 7. juni.
Tilmeldinger til:
ellenks@live.dk eller lisbeth_braat@yahoo.dk

Glædelig jul, tak for i år og vel mødt
Lisbeth Braat og Ellen Kai-Sørensen

Biolog Inge Lise Kahl har tilbudt at tage os med på sommertur på Melby Overdrev,
hvor vi kan indsamle krydderurter, eventuelt til snaps.
Inge Lise vil også gerne føre os rundt i svampenes verden på en
sensommer/efterårstur.
I hører nærmere om hvilke dage, når vi tror, vi kender vejrudsigten.

