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Danmarks sydligste sightseeing- og udflugtstog.
Søn. 17. jun. til fre. 31. aug. 2018 køreplan under "læs mere"
Remiseekspressen kører hver dag til Scandlines Terminal. Afg. Gedesby Mølle 1020 ank. Terminalen 1045. Afg.
Terminalen 1100 ank. Gedesby Mølle 1125. Afg. Gedesby Mølle 1220 ank. Terminalen 1245. Afg. Terminalen 1300 ank.
Gedesby Mølle 1325. Afg. Gedesby Mølle 1420 ank. Terminalen 1445. Afg. Terminalen 1500 ank. Gedesby Mølle 1535
Pris: Voksen 35. ,, børn 15. , u.4 år gratis.
Sted: Gedesby Mølle, Kobbelsøvej 1, Gedesby, Gedser.
Historisk byvandring i Gedser.
Tor. 28. jun. til tor. 30. aug. 2018 kl. 19
Gratis byvandring flere gange i løbet af sommeren. Evt. henv. på info@gedserlokalarkiv.dk. Byvandringerne vinder
sted på følgende datoer: 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26 /7, 2/8, 9/8 og 16/8, 23/8 og 30/8. Alle dage kl. 1900. Mødested
Torvet ved Toldcafeen. Turens længde ca. 3 km. Varighed 1 - 1½ time
Gratis.
Sted: Torvet, Langgade 32, Gedser.
Besøg Gedser Fyr i sommerferien.
Tor. 5. jul. til søn. 12. aug. 2018 kl. 14
Nu har du chancen for at komme op i Gedser Fyr og nyde den skønne udsigt. Der er åbernt kl. 1400 torsdag d. 5., 12.,
19., 26.juli og 2. august. Søndag d. 12. august er der åbent kl. 1100 og denne dag er der gratis entre. Hvis du vil med,
skal du møde foran Gedser Fyr inden kl 14. Guiden møder dig der og alle går op samlet. Max. 40 personer. Hvis du vil
være sikker på at opleve fyret, skal du tilmelde dig på 4027 6530 senest dagen før. Evt. kan tilmeldes på
mari.reinhardt@outlook.dk. OBS. D. 12. og 26. juli kan du fortsætte på naturvandring på Gedser Odde. Parkering på
p-pladsen ca. 400 meter efter fyret
Pris: kr. 20. for voksne over 18 år..
Sted: P-plads ved Gedser Odde mellem fyr og sydspidsen, Gedser Fyrvej, Gedser.
Krible Krable - Livet i vandkanten, Nysted.
Ons. 18. jul. 2018 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Havkajak - Hjelm havn.
Tor. 19. jul. 2018 kl. 19
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,- Aldersgrænse 14 år.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej, Sakskøbing.
Horreby Lyng.
Fre. 20. jul. 2018 kl. 16
Rundtur i mosen. Se og hør om den helt særlige højmosenatur, Horreby Lyngs kulturhistorie og et meget langsigtet
naturgenopretnings projekt.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: Horreby Lyng, P-plads syd, Spangvej, Nykøbing F.
Fuglsang - Landskabet, naturen og historien.
Man. 23. jul. 2018 kl. 10
Kom med naturvejlederen på en vandring rundt i det smukke herregårdslandskab. Få fortællingen om landskabet,
naturen og om hvordan mennesker har levet i og udnyttet mulighederne ved Fuglsang i 1000'er af år. Turen relatere
sig til udstillingerne på stedet.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Krible Krable - Små dyr i vandhullet.
Man. 23. jul. 2018 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
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Bøtøskov - Sommerfugle, heste og køer.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 10
En børnevenlig tur om naturprojektet i Bøtøskoven. Hvad har heste og køer med sommerfugle at gøre? I fanger
sommerfuglene og sammen finder vi ud af, hvad I har fanget. Naturvejlederen har net. Børn skal følges af en
betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Krible Krable - Livet i vandkanten, Bøtø.
Tir. 24. jul. 2018 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Krible Krable - Livet i vandkanten, Nysted.
Ons. 25. jul. 2018 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: P-plads ved skansen, for enden af Skansevej i Nysted, Skansevej, Nysted.
Gedser Odde.
Tor. 26. jul. 2018 kl. 15
Naturvejlederen går til spidsen af Odden og fortæller om fugle, sten, spiselige planter og de "sære" foldninger i
skrænten. Før turen - kl. 14 er det muligt at komme op i fyrtårnet og se den fantastiske udsigt.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 18 år.
Sted: P-plads ved Gedser Odde mellem fyr og sydspidsen, Gedser Fyrvej, Gedser.
Havkajak - Holten Strand.
Fre. 27. jul. 2018 kl. 16
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,- Aldersgrænse 14 år.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Fuglsang - Landskabet, naturen og historien.
Man. 30. jul. 2018 kl. 10
Kom med naturvejlederen på en vandring rundt i det smukke herregårdslandskab. Få fortællingen om landskabet,
naturen og om hvordan mennesker har levet i og udnyttet mulighederne ved Fuglsang i 1000'er af år. Turen relaterer
til udstillingerne på stedet.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Krible Krable - Små dyr i vandhullet.
Man. 30. jul. 2018 kl. 14
Vi fisker med net i søen. Naturvejlederen fortæller om fangsten og har udstyret, som du skal bruge. Børn skal følges
af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Bøtøskov - Sommerfugle, heste og køer.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 10
En børnevenlig tur om naturprojektet i Bøtøskoven. Hvad har heste og køer med sommerfugle at gøre? I fanger
sommerfuglene og sammen finder vi ud af, hvad I har fanget. Naturvejlederen har net. Børn skal følges af en
betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
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Krible Krable - Livet i vandkanten, Bøtø.
Tir. 31. jul. 2018 kl. 14
Med waders og net, som du kan låne af naturvejlederen, tager du på jagt efter de dyr, der lever i vandkanten. Børn
skal følges af en betalende voksen.
Pris: Kr. 20,-, gratis for børn under 6 år.
Sted: Østersøparken camping, marielyst, Bøtøvej 243, Væggerløse.
Midelalderens København med sejltur.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 06.50-19.20
Underviser: Se I Programtekst. Middelalderens København m. sejltur i kanalen. En rigtig københavner tur. Vi begynder
med en byvandring i middelalderens København. Gl. Torv og Nytorv er udgangspunkt for historien om rådhuse, kirker
og klostre - den gang vi var katolske og kirken var en del af vores dagligliv til langt efter vores død. Herefter er det
tid til frokost på Teglkroen. Efter frokost tager vi ud og sejler i Københavns kanaler. fra Holmens kirke og står af i
Nyhavn. Sejlturen bringer os op til 1700-årene. Fra Nyhavn går vi en tur i Frederiksstaden omkring Amalienborg. Nu
drejer det sig om kongelige, adel og købmænd - den florisante handelsperiode, hvor der var fred i Danmark og penge
til at bygge det "nye" København. Så er det tid til kaffe og kage inden bussen sætter kursen hjemad. Prisen er inkl.
bus, entreer, frokost, eftermiddagskaffe og guide (ekskl. Drikkevarer) Bindende tilmelding. Opsamling Hjemkomst.
Rute 1 Tid Tid. Maribo st. 6.20 19.50. Nyk F Cementen 6.50 19.20. Stensved 7.20 18.50. Mogenstrup kro 7.50 18.20.
Næstved Rådmandshaven 8.05 18.05. Næstved Sct. Jørgens Park 8.20 17.50. Ringsted St. 8.50 17.20. Ølby Station
9.20 16.50. Kbh. 10.30 16.00. Hold: 951-1802 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 695 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Udflugt.
Lør. 25. aug. 2018 kl. 10
Kirkens årlige busudflugt går til Sprogø midt i Storebælt og midt på Storebæltsbroen.
Sted: Eskilstrup Kirke, Eskilstrup Vestergade 28 A, Eskilstrup.
Havkajak - Hjelm havn.
Tir. 28. aug. 2018 kl. 17
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,- Aldersgrænse 14 år.
Sted: Hjelm Havn, Kystvej, Sakskøbing.
Fuglsang - Landskabet, naturen og historien.
Ons. 29. aug. 2018 kl. 16.30
Kom med naturvejlederen på en vandring rundt i det smukke herregårdslandskab. Få fortællingen om landskabet,
naturen og om hvordan mennesker har levet i og udnyttet mulighederne ved Fuglsang i 1000'er af år. Turen relaterer
til udstillingerne på stedet.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
Havkajak - Holten Strand.
Tor. 30. aug. 2018 kl. 17
Oplev naturen fra vandsiden i en stabil havkajak. Turen er tilrettelagt for begyndere. Havkajakken låner du af
naturvejlederen. Turen sker på eget ansvar. Tilmelding nødvendig! Tilmelding tidligst 14 dage før tur. Max. 10
deltagere. Aldersgrænse 14 år.
Pris: Kr. 100,- Aldersgrænse 14 år.
Sted: Holten Strand, Holtevej, Nysted.
Flagermus - Nattens flyvende jæger.
Lør. 1. sep. 2018 kl. 20
Er du fascineret eller måske en smule skræmt af flagermus - Kom med naturvejlederen og hør om de sjove,
spændende dyr. Aflyses ved regnvejr.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.

KONTAKT GULDBORGSUND KOMMUNE:
Naturvejleder Johnny Madsen, mail joma@guldborgsund.dk, mobil 2518 0920
Kalenderen laves i samarbejde med www.kultunaut.dk

www.rundtiguldborgsund.dk
Årets gang - Fuglsang.
Ons. 5. sep. 2018 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet
passer til seniorer.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen til Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby L.
Slotstur til Hornsherred 3 slotte.
Lør. 8. sep. 2018 kl. 06.25-19.25
Underviser: Se I Programtekst. Slotstur til Hornsherred - 3 Slotte. Tag med en tur til Hornsherred, og besøg
Jægerspris, Selsø og Egholm Slot, alle unikke for vores tid. Vi kører efter opsamling en pæn tur til Jægerpris Slot. Her
ankommer vi kl. 10:00, og vi får derefter en spændende rundvisning på slottet med guide. Herefter serveres der en
pæn frokostplatte på Cafe Danner. Kl. 13:30 sætter vi kursen sydover, vi passerer Selsø Slot (Kort foto stop)og
ankommer ca. 14:30 på Egholm Slot. Her giver Ole Falck en rundvisning i Danmarks største "våbenskab", som rummer
en kæmpe samling vedrørende 2 verdenskrig både i fra kampene i Europa og modstandskampen i Danmark. Efter
rundvisningen serveres kaffe/te og kage, inden vi begiver os hjemover mod opsamlingsadressen efter en hyggelig dag.
Jægerpris Slot: Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot den 21.april 1854 på sin hustru, Louise Danners
fødselsdag. Herefter blev de oldenborgske kongers gamle jagtslot til privatbolig for landets konge og siden enkesæde
for grevinde Danner. Parret foretog straks en større renovering af slottet, og den mode- og stilbevidste grevinde
indrettede boligen efter tidens smag. I 1866, tre år efter kongens død, åbnede grevinde Danner dele af slottet for
publikum. Børnehjemmets historie fortæller om grevinde Danners ønske om, at Jægerspris Slot og gods efter hendes
død skulle være en Stiftelse til "gavn for fattige og efterladte Piger". Allerede i begyndelsen af 1900-tallet var
Stiftelsen en af landet største børneinstitutioner, og er også i dag hjem for mange børn. I udstillingen fortælles,
hvordan børnene levede og boede på børnehjemsafdelingerne rundt om Slottet i 1920'erne, 30'erne, og 40'erne, og
her vises, hvorledes dette store private børnehjem har haft betydning for børneforsorgen i Danmark. Selsø Slot: Selsø
blev bygget i 1570'erme af adelsmanden Jakob Ulfeldt d.æ., som var en af rigets mægtigste mænd og medlem af
Rigsrådet. Ulfeldt byggede tillige herregårdene Bavelse og Ulfeldtsholm (i dag Holckenhavn). I 1972 forpagtede
ægteparret Bernhard Linder og Grethe Gunnar Nielsen den forfaldne hovedbygning og gik i gang med at restaurere
den nænsomt med hjælp fra frivillige og i samarbejde med bl.a. Nationalmuseets bevaringsafdeling. Året efter
åbnede Selsø som museum, og huset blev i 1995 overdraget til Den Plessenske Selsø Fond, hvorved museet blev en
selvejende institution, der drives med midler fra billetindtægter og tilskud fra Frederikssund Kommune. Egholm Slot:
Slottet er bygget i 1842 af Wolfgang von Haffner. Egholm museum er opført i eksisterende bygninger af Ole Falck (en
del af familien omkring Falck`s Redningskorps) og rummer i dag en meget imponerende samling af våben fra 1600
tallet og op til 2 Verdenskrig. OLe Falck har fået opført Danmarks (måske Europas) største våbenskab, så det er en
kæmpe oplevelse at blive guidet rundt inde i den store betonkasse med meget tykke ståldøre, hvor samlingen
præsenteres på bedste vis med Ole Falcks levende fortælling om samlingen. Efter rundvisningen nydes kaffen i den
nye udendørs Westernafdeling som nu er færdig. Det indeholder turen: Bustransport i behagelig turistbus, Entré &
rundvisning med guide Jægerspris Slot, Frokostplatte på Cafe Dannèr, Fotostop Selsø Slot, Entré & Rundvisning på
Egholm Slots museum, Kaffe/te og dagens kage Egholm Slot. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo st. 6.00
19.50. Nyk F Cementen 6.25 19.25. Stensved 7.00 18.50. Mogenstrup kro 7.30 18.20. Næstved Rådmandshaven 7.45
18.05. Næstved Sct. Jørgens Park 8.00 17.50. Ringsted St. 8.30 17.20. Ølby Station 9.00 16.50. Hold: 952-1802
Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 895 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Den kolde krigs hemmeligheder.
Lør. 15. sep. 2018 kl. 07.30-17.30
Underviser: Se I Programtekst. Den Kolde Krigs hemmeligheder. En rundtur med guide i Sydsjællands militære
hemmeligheder. Man skal kende dem for at få øje på dem, men de ligger alle steder. Sydsjælland var under Den
Kolde Krig stedet, hvor 3. Verdenskrig ville være startet, og derfor ligger der mange hemmelige militære anlæg rundt
om i området. Steder hvor der normalt ikke er adgang for publikum. Koldkrigsekspert Thomas Tram Pedersen tager os
med en tur rundt i landskabet , hvor vi bl.a. skal se det store søminedepot i skoven, spionens døde postkasse,
missilbatteriet, radarstationen og Warszawapagtens invasionsstrand. Undervejs får du hele historien om, hvordan en
krig ville have formet sig - både for soldaterne og for de mange civile i området. Undervejs vil vores guide vise og
fortælle om bl.a. Stevns Fyr og missilbatteriet (stop) - Forbi Stevnsfort - Invasionsstranden ved Lund. Minedepotet i
Vemmetofte (stop) - Den døde postkasse i Faxe - Panserspærringerne ved Rønnede. Radarstation Skovhuse (stop).
Turen er inkl. bus, guide, Kaffe i bussen, frokost (drikkevarer for egen regning) Bindende tilmelding. Rute og tider Tid
Tid. Maribo St. 7.00 18.00. Nykøbing F. Cementen 7.30 17.30. Stensved 8.00 17.00. Mogenstrup kro 8.30 16.30.
Næstved Rådmandshaven 8.45 16.15. Næstved Sct. Jørgens Park 9.00 16.00. Haslev St. 9.30 15.30. Stevns 10.00
15.00. Hold: 953-1802 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 575 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
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Flagermus - Nattens flyvende jæger.
Lør. 15. sep. 2018 kl. 19.30
Er du fascineret eller måske en smule skræmt af flagermus - Kom med naturvejlederen og hør om de sjove,
spændende dyr. Aflyses ved regnvejr.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Bøtøskoven - p-plads ved Bøtø, Bøtø Ringvej 50, Væggerløse.
Årets gang - Danmarks største eg.
Ons. 19. sep. 2018 kl. 10
Guidede tur på ca. 2 timer. På turen fortælles om årstidens natur. Husk tøj der passer til årstid og vejr. Tempoet
passer til seniorer. Bemærk - mødested. Vi køre i kortage til stedet for turstart.
Pris: Kr. 20,- Gratis for børn under 12 år.
Sted: P-pladsen ved Grønsundvej, Corselitze Hovedeskov, Grønsundvej, Nykøbing F.
Borjö Kloster inkl. Lund Domkirke.
Lør. 22. sep. 2018 kl. 06.20-20.25
Underviser: Se I Programtekst. Efter endt opsamling køres via Øresundsbroen til Skåne i Sverige, engang en del af
vores Danmark. Efter passage af Øresundsbroen holder vi en kort pause, inden vi fortsætter til Bosjö Kloster. Efter
kørsel i behagelig turistbus, ankommer vi til Klostret (10:30), hvor vi bliver modtaget af vores dansktalende guide.
Herefter får vi en rundvisning med en masse spændende fortællinger om klostrets historie. Efterfølgende vil der være
en dejlig frokost inkl. 1 x drikkevarer. Herefter sætter vi os igen i bussen og kører ca. 1/2 time mod universitetsbyen
Lund, hvor I både får mulighed for at besøge den meget kendte Lund Domkirke, men også tid på egen hånd i den
historiske by. Kl: 17:30 sættes kursen igen retur mod Danmark, og vi ankommer efter passende pause på
opsamlingsadressen efter en oplevelsesrig dag i det Svenske. Prisen indeholder: Bustransport i moderne turistbus,
Kaffe/Te i bussen under hele turen, Broafgift Øresund, Entrè, Rundvisning og Frokost inkl. 1 x drikkevarer på Bosjö
Kloster, Besøg i Lund Domkirke og Universitetsbyen Lund. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo st. 6.00
21.00. Nyk F Cementen 6.30 20.30. Stensved 7.00 19.45. Mogenstrup kro 7.30 19.30. Næstved Rådmandshaven 7.45
19.15. Næstved Sct. Jørgens Park 8.00 19.00. Ringsted St. 8.30 18.30. Ølby Station 9.00 18.00. Hold: 956-1802
Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 760 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Guidet cykeltur gennem Falsters smukke skove.
Søn. 23. sep. 2018 kl. 10
Sundgruppen inviterer til en guidet tur gennem Falsters smukke skove. Vælg med 2 ruter - 10 km ad Motionsslangen,
som er egnet også til børnefamilier - 31 km ad Cykelblomstens mørkegrønne skovtur Medbring frokost og 35 kr. i
gebyr for turen incl. kort.
Pris: 35 kr. incl. kort.
Sted: Annes Fisk & Vildt, Sjællandsgade 1, Nykøbing F.
Fuglsang - Landskabet, naturen og historien.
Søn. 23. sep. 2018 kl. 10
Kom med naturvejlederen på en vandring rundt i det smukke herregårdslandskab. Få fortællingen om landskabet,
naturen og om hvordan mennesker har levet i og udnyttet mulighederne ved Fuglsang i 1000'er af år. Turen relaterer
til udstillingerne på stedet.
Pris: Kr. 20,- gratis for børn under 12 år.
Sted: Fuglsang - Naturlandet, Nystedvej 73 - Smedjen, Toreby L.
1 dags tur Sort Sol i Sønderjylland.
Lør. 6. okt. 2018 kl. 10.10-02.50
Underviser: Se I Programtekst. 1 dags tur til "Sort Sol". Med grænsehandel og aftensmad på Øster Højst Kro. Sort Sol
er Danmarks vildeste og mest kendte naturfænomen, når landets største stæreflokke "danser" over marsken omkring
Nationalpark Vadehavet i grænseområdet mellem Danmark og Tyskland. Det foregår hvert forår og efterår. Stærene
samles for at "tanke op" i insektlaver, både til videretrækket og så de bliver i stand til at gennemføre den krævende
yngleperiode. For stærene er marsken verdens vigtigste og bedste restaurant. "Dansen" er ikke for sjov. De hurtigt
skiftende, fantastiske former på himlen opstår, når stærene forsøger at undgå de angribende rovfugle. En drabelig
kamp på liv og død, som ikke kan beskrives, men som deltagerne kommer til at opleve helt tæt på. "Sort sol" med
lokal guide, for størst mulig chance, for at få den bedste oplevelse (BEMÆRK: Ingen 100% garanti for "sort sol", da
Stærene selv bestemmer !). BEMÆRK: PAS skal medbringes, da vi ikke ved om stærene går til ro på den danske, eller
tyske side af grænsen. Prisen dækker bustransport, kaffe i bussen hele dagen, broafgift, frokostsandwich, aftensmad,
guide samt dansk/tysk moms. Bindende tilmelding - Husk pas. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo st. 9.45
03.15. Nyk F Cementen 10.15 02.50. Stensved 10.45 02.15. Mogenstrup Kro 11.15 01.45. Næstved Rådmandshaven
11.30 01.30. Næstved Sct. Jørgens Park 11.45 01.15. Slagelse busterminal 12.30 00.30. Korsør 13.00 24.00. Hold:
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960-1802 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 775 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Sprogø med Rundvisning og spisning.
Lør. 20. okt. 2018 kl. 08.25-19.05
Underviser: Se I Programtekst. Sprogø med rundvisning & spisning. Tag med på en enestående tur til Sprogø, der
normalt er lukket for offentligheden. Ved Storebælt forbindelsens betalingsanlæg, stiger vores guide ombord på
bussen og vi kører ud til Sprogø. På Sprogø giver vores guide både en tur med bussen rundt på øen, men også en
vandretur i området (Godt bentøj og fodtøj anbefales). Prisen inkluderer: Bustransport, spisning inkl. 1 x drikkevarer
på Restaurant Sommerlyst Korsør, 3 timers guidet rundtur på Sprogø, Kaffe i bussen (Alle andre drikkevarer for egen
regning). Bindende tilmelding. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo st. 8.00 19.35. Nyk F Cementen 8.30
19.05. Stensved 9.00 18.35. Mogenstrup Kro 9.30 18.05. Næstved Rådmandshaven 9.45 17.50. Næstved Sct. Jørgens
Park 10.00 17.35. Slagelse busterminal 10.50 16.40. Korsør 11.20 16.10. Hold: 961-1802 Mødested: Nykøbing,
Nykøbing F
Pris: 725 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Byvandring i Nakskov.
Lør. 27. okt. 2018 kl. 10-12
Underviser: Se I Programtekst. Guide er Henning Bech Johansen. turen varer ca. 2 timer og er en byvandring i den
centrale del af Nakskov. Hold: 911-1802 Mødested:.
Pris: 50 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Tysk - Lørdagskursus.
Lør. 3. nov. til lør. 8. dec. 2018 6 kursusdage kl. 10
Underviser: Tine Holst. TYSK for begyndere og let øvede: Har du lyst til at få genopfrisket eller ny opdaget det tyske
sprog, så er her mulighed for et lørdagskursus, hvor vægten er lagt på kultur og hverdagssituationer. Vi snakker og
spiller små spil, vi læser og ser små film-klip - måske synger vi også en enkelt sang eller to? Den sidste lørdag tager vi
på bustur til julemarkedet i Rostock, så vi kan få afprøvet vores færdigheder J Denne tur koster ca. 300 kr., og der
må også beregnes ca. 100 kr. til tyskmaterialer. Bemærk kurset tilbydes både i Nykøbing F og Nakskov samme tid! Det
afholdes der hvor der er flest kursister tilmeldt. Hold 183072. Mødested: Stormarkskolen, Nakskov
Pris: 432 kr.
Sted: LOF Nysted, Skoleleder: Flemming Petersen, Holebyvej 10, Øster Ulslev.
Tysk - Lørdagskursus.
Lør. 3. nov. til søn. 9. dec. 2018 6 kursusdage kl. 10
Underviser: Tine Holst. TYSK for begyndere og let øvede: Har du lyst til at få genopfrisket eller ny opdaget det tyske
sprog, så er her mulighed for et lørdagskursus, hvor vægten er lagt på kultur og hverdagssituationer. Vi snakker og
spiller små spil, vi læser og ser små film-klip - måske synger vi også en enkelt sang eller to? Den sidste lørdag tager vi
på bustur til julemarkedet i Rostock, så vi kan få afprøvet vores færdigheder J Denne tur koster ca. 300 kr., og der
må også beregnes ca. 100 kr. til tyskmaterialer. Bemærk kurset tilbydes både i Nykøbing F og Nakskov samme tid! Det
afholdes der hvor der er flest kursister tilmeldt. Hold 181104. Mødested: LOF - Huset - Nykøbing F., Nykøbing F
Pris: 432 kr.
Sted: LOF Nysted, Skoleleder: Flemming Petersen, Holebyvej 10, Øster Ulslev.
Julemarked på Svenstrup Gods.
Lør. 8. dec. 2018 kl. 07.25-17.55
Underviser: Se I Programtekst. Julemarked på Svenstrup gods. Kom i julestemning - tag med til julemarked på
Svenstrup Gods og oplev et ægte dansk julemarked, som oser af stemning og hygge. Tag med hestevognen ud og se
godsets jorde og vinmarker, gå en tur i boderne og nyd duftene af jul til lyden af nisse orkestrene, som spiller
levende julemusik. Gå ikke glip af denne oplevelse når turen går til det smukke gods på midtsjælland. På godset vil
du opleve ægte julestemning og der vil være adgang til den smukt pyntede hovedbygning. I de mange juleboder og
udstillinger vil der være inspiration til julen samt smagsprøver. Arrangementet indeholder bustur, indgang til godset,
hestevognskørsel, 1 sandwich med 1 øl /vand, gløgg og æbleskiver, samt vinsmagning med dansk vin på Rosenbækvins
stand. Bindende tilmelding. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo st 7.00 18.00. Nyk F Cementen 7.20 17.30.
Stensved 8.00 17.00. Mogenstrup Kro 8.30 16.30. Næstved Rådmandshaven 8.45 16.15. Næstved Sct. Jørgens Park
9.00 16.00. Ringsted St. 9.30 15.30. Svenstrup Gods 10.00 15.00. Hold: 962-1802 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 495 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
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Kunst og Håndværk på Nordfyn.
Lør. 13. apr. 2019 kl. 06.45-19.15
Underviser: Se I Programtekst. Besøg hos et udvalg af Nordfyns kunstnere. Efter endt opsamling på aftalt adresse,
sætter vi kursen mod Storebæltsbroen, og forlader Sjælland i hastigt tempo. Når vi har passeret Sprogø og ankommer
på Fyn, bevæger vi os mod vores destination på Nordfyn. (10:00) Første stop er Værkstedsgalleriet på gården Egelund
ved Søndersø. Her modtages vi af kunstnerparret Karen Egholm Jensen (foto, psaligrafi og malerier) og Allan Bo
(Motorsavs-skulptør). Her vil I blive vist rundt i det flotte galleri, og i den spændende vikingehal. (12:00) Andet stop
på dagens rejse i kunstens verden er Kunstgården i Bogense. Her starter vi med 3 lækre stykker smørrebrød og 1 x
drikkevarer i den dejlige cafe (inkluderet i prisen), hvorefter der vil være rundvisning i Tina Larsens dejlige galleri.
Her udstiller mere end 50 kunstnere alt fra billedkunst til malerrier, keramik, glas, smykker og skulpturer. En stor
mulighed for et mindeværdigt indkøb til gave eller hjemmet. (14:00) Sidste stop på denne dejlige tur er hos
ægteparret Else Friis (Billedkunst) og Jørgen Anderson (Trædrejning) i udkanten af Bogense. Under dette ophold vil
der både være rundvisning og ikke mindst eftermiddagskaffe med tilbehør - hjemmelavede specialiteter (inkluderet i
prisen). (16:00) Efter en spændende dag med mange kunstneriske indtryk sætter vi kursen mod Sjælland, og efter
passage af Storebæltsbroen, kører vi direkte til opsamlingsstedet, og siger tak for en hyggelig dag. Inkluderet i
prisen: Bustransport i moderne turistbus, Kaffe/Te i bussen under hele turen, Entrè og Rundvisning på alle
besøgssteder, 3 x smørrebrød + 1 x drikkevarer (frokost). Kaffe med specialiteter (eftermiddag). Opsamling
Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo St. 5.15 20.45. Nykøbing F. Cementen 5.45 20.15. Stensved 6.15 19.45. Bårse
afkørsel 39 6.30 19.30. Mogenstrup Kro 6.45 19.15. Næstved Rådmandshaven 7.00 19.00. Næstved Sct. Jørgens Park
7.15 18.45. Fuglebjerg busterminal 7.35 18.25. Slagelse busterminal 8.00 18.00. Korsør 8.30 17.30. Hold: 954-1901
Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 660 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Se på kunst Nord for København.
Lør. 20. apr. 2019 kl. 05.40-21.30
Underviser: Se I Programtekst. Nord for København ligger flere at Danmarks bedste kunstmuseer. Det kan være svært
at vælge, men to klassikere er Nivaagaards Malerisamling og Louisiana. Begge museer kan takke generøse givere for
deres eksistens. Samlingerne er forskellige, men begge museer har et internationalt udsyn og har igennem årene
høstet meget anerkendelse for deres arbejde. De henter gerne spændende udstillinger hjem og her i foråret 2019 skal
vi på Nivaagaard se udstillingen "Al magt til skønheden", der præsenterer en lang række af Wilhelm Morris' værker.
Både her og på Louisiana får vi en rundvisning. Ind i mellem de to museumsbesøg spiser vi en god frokost. Vores guide
på hele turen er kulturhistorikeren Lisa Elsbøll. Det indeholder turen: Bustransport i behagelig turistbus, kaffe i
bussen, guide, Entréer & 2 guidede rundvisninger, frokost (drikkevarer for egen regning), kaffe & Kage. Tidsplan.
Ankomst til Nivaagaard kl. 10. Frokost kl. 12:30 - 14:30. Ankomst til Louisiana kl. 15:00. Opsamling Hjemkomst. Rute
1 Tid Tid. Maribo St. 5.40 21.30. Nyk F Cementen 6.10 21.00. Stensved 6.40 20.30. Bårse afkørsel 39 6.55 20.15.
Mogenstrup kro 7.05 20.00. Næstved Rådmandshaven 7.20 19.45. Næstved Sct. Jørgens Park 7.35 19.30. Ølby Station
8.45 18.45. Hold: 953-1901 Mødested:
Pris: 1035 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Ærø- alt ved siden af er vand.
Lør. 11. maj 2019 kl. 05.30-21.30
Underviser: Se I Programtekst. Nyd en dejlig 1 dags tur til Ærø. Efter endt opsamling, køres via Storebæltsbroen til
Fyn, med kursen sat mod Svendborg. Her skal vi med færgen til Ærø. Sejladsen tager 75 min. Ved ankomst til Ærø
modtages vi af den lokale guide, som vil give os en rundtur til de spændende seværdigheder på øen (varighed ca. 5
timer). Undervejs nyder vi en dejlig frokost inkl. 1 x drikkevarer på Rise Bryggeri. Herefter fortsætter turen, bl.a via
søfartsbyen Marstal mod Ærøskøbing. Her slutter turen med lidt tid på egen hånd, inden vi returnerer til Svendborg
med færgen. Prisen indeholder:, Bustransport i moderne turistbus, Kaffe/Te i bussen hele dagen, Broafgift
Storebæltsbroen, Færge Svendborg - Ærø og retur, Inkl. morgenkomplet + aftensmad inkl. 1 x drikkevare
(øl/Sodavand). Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo St. 4.00 23.00. Nykøbing F. Cementen 4.30 22.30.
Stensved 5.00 22.00. Bårse afkørsel 39 5.15 21.45. Mogenstrup Kro 5.30 21.30. Næstved Rådmandshaven 5.45 21.15.
Næstved Sct. Jørgens Park 6.00 21.00. Fuglebjerg busterminal 6.20 20.45. Slagelse busterminal 6.45 20.20. Korsør
7.15 19.50. Guide Ærø, Frokost inkl. 1 x drikkevarer (Rise Bryggeri). Hold: 955-1901 Mødested:
Pris: 895 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Sofiero Slotspark.
Lør. 25. maj 2019 kl. 06.05-21
Underviser: Se I Programtekst. Tæt ved Helsingborg ligger den tidligere kongelige sommerresidens, Sofiero, omgivet
af en skøn park. Stedet blev sommerresidens for den svenske kong Gustav VI Adolf og kronprinsesse Margaretha,
dronning Ingrids mor. Dronning Ingrids far var interesseret i haven og især dyrkning af rododendron. I dag er stedet
offentligt tilgængeligt og netop i maj måned blomstrer de mere end 10.000 rododendron. Efter en guidet rundvisning
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i parken får vi en dejlig frokost, herefter vil der være mulighed for at opleve parken på egen hånd, inden turen går
hjemad. Kronprinsesse Margareta plantede Sofieros første Rododendron i 1907. Den står stadig i haven. Margaretas
plante og over 10.000 andre rododendron springer ud i en kaskade af farver i maj-juni. Dette er en oplevelse uden
sidestykke, og folk fra hele Nordeuropa valfarter hertil for at se det smukke syn. Prisen er inkl. bus, færge. entre,
guide, frokost og kaffe på Sofiero Slot restaurant (excl. drikkevarer). Bindende tilmelding. Opsamling Hjemkomst.
Rute 1 Tid Tid. Maribo St. 6.40 21.10. Nyk F Cementen 7.10 20.50. Stensved 7.40 20.20. Bårse afkørsel 39 7.55 20.05.
Mogenstrup kro 8.10 19.50. Næstved Rådmandshaven 8.25 19.35. Næstved Sct. Jørgens Park 8.40 19.20. Ølby Station
9.30 18.30. Ankomst kl. 11 afgang kl. 16 Sofiero. Hold: 951-1901 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 790 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Samsø-1 dags tur smag på øen.
Lør. 1. jun. 2019 kl. 04.45-22.30
Underviser: Se I Programtekst. Samsø - 1 dags Smag på øen. Tag med på denne dejlige 1 dags tur til Samsø. Efter endt
opsamling køres til Kalundborg hvor vi skal med færgen til Ballen på Samsø. Vel ankommet til Samsø, venter vores
guide, som skal følge os hele dagen på øen. Under overfarten til Samsø serveres morgenkomplet. Vi starter opholdet
med en rundtur på Sydøen, vi passerer Nørreskifte, Ørby, Brattingsborg Gods, Kolby og Samsø Syltefabrik. Efter
ankomst til Permelille, der er øens højst beliggende by, besøges Svanegaarden fra 1877, hvor Samsø Gårdbutik holder
til. Der vil her også være ølsmagning fra Samsøs lokale bryggeri, der bydes på smagsprøver af snapsen "Hal Eller", og
smagfulde lokal produceret saft. Der bliver også tid til at kigge rundt i den 500 m2 store gårdbutik, inden vi begiver
os videre. Efter Permelille kører vi gennem Tranbjerg, og rundt på den sydvestlige del af øen. Frokosten nydes på et
af de lokale spisesteder med lokale råvarer som basis for deres produkter (Drikkevarer til frokost for egen regning).
Om eftermiddagen skal vi se Nordøen, vi passerer flere af øens 22 idylliske landsbyer, bl.a. Kanhave Kanalen, Stauns
Fjord samt det smukke gadekær i Nordby. Efter turen på Nordøen skal vi besøge den gamle butik "Smagen af øen" i
Ballen, her skal vi smage "frisker for årstiden", en Samsø specialitet, samt nyde en god kop kaffe på lokalt ristede
kaffebønner. Har man lyst, kan der smages på lokal snaps og likør fra øens producenter. Efterfølgende spadseres
gennem Ballen og turen afsluttes i Baghuset, der er en hyggelig livsstilbutik med bl.a. lokal brugskunst. Her bydes på
en sidste smagsprøve fra en lokal producent. Herefter forlader vi Samsø med færgen, hvor vi spiser aftensmad om
bord inden vi ankommer i Kalundborg, herefter er det direkte hjemkørsel til opsamlingssted efter en dejlig dag på
Samsø. Prisen inkluderer: Bustransport i moderne turistbus, Færge Kalundborg - Samsø tur/retur, Kaffe/te +
morgenkomplet på færgen (udrejse). Frokost og diverse smagsprøver (Drikkevarer til frokost for egen regning) incl
aftensmad på hjemturen, drikkevarer på egen regning. Opsamling Hjemkomst. Rute 1 Tid Tid. Maribo St. 4.45 22.30.
Nyk F Cementen 5.15 22.00. Stensved 5.45 21.30. Bårse afkørsel 39 6.00 21.15. Mogenstrup kro 6.15 21.00. Næstved
Rådmandshaven 6.30 20.45. Næstved Sct. Jørgens Park 6.45 20.30. Fuglebjerg busterminal 7.05 20.10. Slagelse St.
7.30 19.45. Hold: 956-1901 Mødested: Nykøbing, Nykøbing F
Pris: 795 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
Sommertur til Hven.
Lør. 8. jun. 2019 kl. 05.35-21.10
Underviser: Se I Programtekst. En sommerdag på Hven. Hven er den smukke ø midt i Øresund mellem Danmark og
Sverige. De fleste kender øen fordi den verdensberømte Tycho Brahe boede og forskede der, men Hven er meget
mere. Øen har forsat landbrug og i dag bruges kornet til whisky og durummel. Der dyrkes raps til olie og der græsser
nu køer, heste og alpaca'er side om side. Klimaet er mildt og der er mange solskinsdage. Vi tager til Hven med båden
fra Havnegade. Sejlturen tager ca. 1½ time og vi starter med en god morgenmad ombord. Vi ankommer til
Backaviken på Hven og mens de fleste går op af den høje bakke for at hente en gul cykel - det foretrukne
transportmiddel på øen - tager vi den lokale bus til Tycho Brahe-museet. Det ligger midt på øen og her ser vi både
udstillingen, det genskabte haveanlæg Stjerneborg og observatoriet Uranienborg. Herfra går vi over på Turistgården,
som er et klassisk svensk "sommerhotel", hvor vi spiser en god frokost. Efter frokost tager vi igen bussen og kører ud
til Skt. Ibs kapel og Kyrkbacken-havnen. Sent på eftermiddagen tager vi bussen tilbage til Backaviken, hvorfra båden
sejler os tilbage til København. Vores guide på turen er kulturhistoriker Lisa Elsbøll. Prisen indeholder:, Bustransport i
moderne turistbus, Kaffe/Te i bussen hele dagen, Båd m. morgenmad t/r, Guide, Frokost (ekskl. Drikkevarer), bus på
Hven, museums entre, eftermiddagskaffe m. kage. Tidsplan: Afgang fra Havnegade kl.9:15. Ankomst til Hven kl.
10:45. Frokost kl. 12:30 - 13:30. Afgang fra Hven kl. 16:30. Ankomst til Havnegade kl. 18. Opsamling Hjemkomst.
Rute 1 Tid Tid. Maribo St. 5.35 21.10. Nyk F Cementen 5.55 20.50. Stensved 6.25 20.20. Bårse afkørsel 39 6.40 20.05.
Mogenstrup kro 6.55 19.50. Næstved Rådmandshaven 7.10 19.35. Næstved Sct. Jørgens Park 7.25 19.20. Ølby Station
8.15 18.30. Hold: 963-1901 Mødested:
Pris: 1135 kr.
Sted: AOF Lolland, Strandgade 2, Nykøbing F.
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