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Gruppetur 1

GENOPLEV SKOLEN FRA GAMLE DAGE

Flakkebjerg Skolemuseum, Gimlingevej 2, Flakkebjerg, 4200 Slagelse
Turbeskrivelse:
Dette lille, men enestående museum ligger i den oprindelige Flakkebjerg Forskole i landsbyen Flakkebjerg, syd for Slagelse.
Her underviste lærerinde fru Ingeborg Nielsen i mere end 47 år elever fra hele oplandet. Ikke meget har forandret sig, siden
fru Nielsen boede og underviste på skolen, i årene 1915 til 1979. Faktisk føles det som om fru Nielsen bare lige er gået en
tur til den lokale købmand. I får ikke kun fortællingen om fru Nielsen og fortidens skole, I får også lov at sidde på de originale
skolebænke og I kan prøve kræfter med griffel eller fyldepen. I besøger også den lille lærerindebolig med dagligstue, spisestue,
køkken og soveværelse, der ligesom selve skolen fremstår uberørt. På loftet findes Ingeborg Nielsens soveværelse og en mindre
museumsudstilling med genstande, der knytter sig til skolen og dens historie.
Forskolen i Flakkebjerg er blandt de ældste i Danmark og fremstår som en unik ramme for fortællingen om mere end 100 års
skolehistorie.
Pris for omvisning op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time
Hverdage inden kl. 16.00: 1.000 kr. / Hverdage efter kl. 16.00: 1.000 kr. /Weekender: 1.200 kr.
Ved antal over 25 personer deles gruppen op og der betales for en ekstra omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: kan ikke tilbydes på stedet, men mulighed for tilkøb af både kaffe/kage eller frokost
i den hyggelige Villa Fjordhøj i Skælskør
Tilgængelighed: Trappe med 2 trin ved indgangen. Ikke egnet til kørestolsbruger
Toiletforhold: Ikke handicapvenligt
Kan med fordel kombineres med:
a) Et besøg på Skælskør Bymuseum (sommeråben fra juni-august)
b) Et besøg med omvisning på Slagelse Museum (gruppetur 4)
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Gruppetur 2

OMVISNING I SCT. BENDTS KIRKE, VALDEMARERNES SMUKKE GRAVKIRKE
Sct. Bendts Kirke, Sct. Bendtsgade 3, 4100 Ringsted

Turbeskrivelse:
Sct. Bendts Kirke er en af Nordeuropas første teglstenskirker og en af Danmarks smukkeste middelalderkirker. Oprindeligt en
ydmyg klosterkirke, men i kampen for at konsolidere kongemagten i Danmark i 1200-tallet, blev den oprindelige kirke i frådsten
revet ned og det spektakulære bygningsværk vi kender i dag, bygget. Bag det hele stod Valdemar den Store og kirken blev
opført til ære for hans helgenkårede far, Knud Lavard. Kirken huser stadig Knuds helgengrav og alle Valdemarerne er begravet
her. På turen vækker vi kirkens kalkmalerier til live. Vi fortæller om Valdemar den Store og hans fosterbroder Absalon. Om den
fagre dronning Dagmar, og om Dannebrog, der faldt fra himlen. Vi besøger Valdemarernes gravsteder og hører om den stolte
kongeslægts fascinerende historie. Bliv inspireret før jeres besøg her: https://youtu.be/kxXuykAJ3nk
For grupper op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris: Hverdage inden kl. 16.00: 1.000 kr. / Weekender: 1.200 kr.

For grupper op til 50 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 timer.
Pris: Hverdage inden kl. 16.00: 1.200 kr. / Weekender: 1.500 kr.

Praktiske oplysninger:
Forplejning: Kan tilkøbes på Ringsted Museum & Arkiv. Kaffe/te & kage: 60 kr. pr. kuvert.
(Vælg mellem kage eller hjemmebagte boller af mel fra Ringsted Vindmølle)
Tilgængelighed: Der er kørestolsadgang og handicaptoilet i kirken.
Tilkøb: Tårntur. Hvis I ønsker at nyde den skønne udsigt over Ringsted by og Midtsjælland, kan I tilkøbe en tur i tårnet.
Turen op går ad smalle trapper, så deltagerne skal være godt gående. Max. 25 personer ad gangen. For hvert hold tager turen
ca. 30 minutter. Pris: 50% oven i omvisningsprisen.
Kan med fordel kombineres med:
a) Ringsted Museum & Arkiv på egen hånd. Billetten giver også adgang til Ringsted Vindmølle.
b) Omvisning i Ringsted Vindmølle.
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Gruppetur 3

OMVISNING I RINGSTED VINDMØLLE
Køgevej 41, 4100 Ringsted

Turbeskrivelse:
Det er en helt særlig oplevelse at besøge en fuldt funktionsdygtig vindmølle i træ. Ringsted Vindmølle er en af de få vindmøller
af sin art i Danmark, der stadig kører året rundt. Møllen blev genopført efter en brand i 1871 og malede kommercielt helt
til 1965. Siden forfaldt møllen, og den var på nippet til at blive revet ned. Bjarne Jensen, en af byens driftige mænd, valgte
heldigvis at betalte for fuld restaurering af møllen, så den i dag står, som den ville have gjort i 1930’erne.
Morten Sørensen deltog i restaureringen, og har siden fungeret som møller ved Ringsted Vindmølle. Morten er altid klar med
en fortælling om møllen. Han fortæller gerne om processen med at male mel, om mekanikken i møllen og om andre detaljer
vedrørende driften.
Pris for omvisning op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris i åbningstiden: Hverdage 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.
Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 30 kr. pr. person.
(Ved antal over 25 personer deles gruppen, og der betales for en ekstra omvisning.)
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: På Ringsted Museum og Arkiv kan serveres kaffe/te og nybagte boller, bagt med friskmalet mel fra Ringsted
Vindmølle. Pris: 60 kr. pr. kuvert.
Tilgængelighed: Der er kun begrænset adgang til møllen for kørestolebrugere og gangbesværede.
Toiletforhold: Der er ikke toilet i Ringsted Vindmølle, men handicapvenligt toilet forefindes på Ringsted Museum og Arkiv, der
ligger lige ved siden af.
Kan med fordel kombineres med:
a) Billetten giver også adgang til Ringsted Museum & Arkiv på egen hånd.
b) Omvisning i Sct. Bendts Kirke.
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Gruppetur 4

HANDEL, HÅNDVÆRK OG INDUSTRI – BESØG SLAGELSE MUSEUM
Slagelse Museum, Bredegade 11A, 4200 Slagelse

Turbeskrivelse
Rejs 200 år tilbage i tiden i tiden og besøg Danmarks eneste indendørs håndværkergade. De små, stråtækte bindingsværkshuse
giver et indblik i gamle traditionelle håndværk som karetmager, bogbinder, maler, hattemager, kobbersmed m.fl. Mange større
virksomheder og fabrikker så dagens lys i Slagelse og blev vigtige arbejdspladser, der producerede varer og produkter
til et stort nationalt og internationalt marked. Jeres omviser fører jer op gennem tiden og fortæller om den lokale
industrialisering, handelslivet og udviklingen i håndværksfagene. I hører om lokale industrier som Alliance, Langes Tobaksfabrik,
Poulsen Kaffe, Slagelse Bryghus, Sølvvarefabrikken, Danica og Malaco. Virksomheder, der alle satte deres præg på byen og satte
Slagelse på landkortet.
I kan også besøge købmanden i den levende købmandshandel fra 1940’erne, krydret med duften af nymalede kaffebønner og
friskrøgede spegepølser.
Pris for omvisning op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris i åbningstiden: Hverdage 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.
Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 30 kr. pr. person.
(Ved antal over 25 personer deles gruppen, og der betales for en ekstra omvisning.)
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: Kaffe/te og kage kan tilkøbes for 60 kr. pr. kuvert.
Tilgængelighed: Kørestole og gangbesværede kun begrænset adgang (håndværkergaden, købmanden og 50’er stuen/ caféen).
Toiletforhold: Ikke handicapvenligt.
Kan med fordel kombineres med:
a) Et besøg på Flakkebjerg Skolemuseum (gruppetur 1)
b) Et besøg på Skælskør Bymuseum (sommeråben fra juni-august)
c) Byvandring i middelalderens fodspor
d) Et besøg til Slagelse Kloster
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Gruppetur 5

OPLEV MIDDELALDEREN I KORSTOGSBYEN KALUNDBORG
Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg (Vor Frue Kirke, Vestborgen og Højbyen)

Turbeskrivelse:
Jeres guide møder jer foran den femtårnede Vor Frue Kirke, som ligger midt i Kalundborgs gamle bydel, kaldet Højbyen. Vor
Frue Kirke er Nordeuropas eneste 5-tårnede kirke. I middelalderen forestillede man sig det himmelske Jerusalem som en befæstet by med netop 5 tårne. Her skulle menneskene ved tidernes ende leve i fred sammen med Gud.
Efter kirken fortsætter turen med en kort byvandring i middelalderbyen, hvor vejen lægges forbi ruinerne af Esbern Snares
borg. Turen ender på Kalundborg Museum, hvor det 7 m. lange Korsriddertapet hænger. Det vævede tapet fortæller den spændende historie om korstogene til landene omkring Østersøen i 11- og 1200-tallet. Esbern Snare, ærkebiskop Absalon og kong
Valdemar den Store er centrale figurer.
For grupper op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1.5 time.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 1.100 kr. / Weekender: 1.550 kr.

For grupper op til 50 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 2 timer.
Jeres guide giver en fælles introduktion i kirken og 2 på hinanden følgende omvisninger a 40 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 1.550 kr. / Weekender: 2.225 kr.

Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 30 kr. pr. person.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: Vi fremsender tilbud på frokostaftale med Danhostel eller La Viva Kalundborg
Kaffe/te og kage 75 kr. pr. kuvert / Frokostplatte 150 kr. pr. kuvert
Tilgængelighed: Kørestole og gangbesværede har kun begrænset adgang til riddersalen, hvor Korsriddertapetet hænger. Derfor
udgår denne del af turen, hvis I har deltagere i kørestol.
Toiletforhold: Ikke handicapvenligt (handicapvenligt toilet forefindes ved Kalundborghallen 50 m. væk fra museet).
Udvidet byvandring gennem Højbyens krogede gadeforløb med både stenhuse fra middelalderen og bindingsværk fra renæssancen. Pris 600 kr.
Bemærkninger: Der kan forekomme ændringer i omvisningen i tilfælde af kirkelige handlinger.
Kan med fordel kombineres med:
a) Et besøg til Vævernes Hus som er væverne bag Korsriddertapetet.
b) Et besøg til Dyrehøj Vingaard med rundvisning, dansk vin og flot gårdbutik.
c) Et besøg i Bispegårdens Kunstudstilling med fri entré.
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Gruppetur 6

VESTINDIENS BETYDNING FOR VESTSJÆLLAND
Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

Turbeskrivelse:
I 1917 solgte Danmark De Vestindiske Øer til USA. Udstillingen ”Vestsjælland/Vestindien” fortæller om Vestsjællands rolle i
dansk kolonihistorie. Der er rigtig mange forbindelser mellem vores gamle tropekoloni i Vestindien – og den vestsjællandske
provins. Udstillingen fortæller på den oversete historie om, hvordan den danske provins var lige så involveret i de danske
koloniinteresser som hovedstaden. Hør om de mange forbindelser, der har påvirket mennesker på begge sider af Atlanten.
Slaveriet og undertrykkelsen har også sin plads i udstillingen. Se bl.a. en sabel, der blev brugt til at nedkæmpe slaveoprøret i
1848, fotografier af hårdtarbejdende markarbejdere og lænker brugt til fanger - alt sammen vidnesbyrd om et mørkt kapitel i
Danmark og Vestsjællands historie.
Pris for omvisning op til 20 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris i åbningstiden: Hverdage 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.
Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 50 kr. pr. person.
(Ved antal over 20 personer deles gruppen, og der betales for en ekstra omvisning.)
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: Kaffe/te og kage kan tilkøbes for 60 kr. pr. kuvert. Vi giver også gerne et godt tilbud på frokost.
Tilgængelighed: Der forefindes rollatorspor langs bygningerne, men trappetrin til nogle af udstillingsområderne.
Toiletforhold: Handicapvenligt.
Kan med fordel kombineres med:
a) Holbæk Museum på egen hånd. Entrébilletten gælder hele dagen. Holbæk Museum består af 11 historiske huse fra 1600-,
1700- og 1800-tallet. Det er enestående i Danmark, at der midt i en købstads gamle bykerne er bevaret et helt kompleks, hvor
alle bygninger ligger på deres oprindelige plads, undtagen købmandsgården, der blev flyttet til museet i 1937. I flere af husene
finder I interessante udstillinger, som er et besøg værd, efter endt omvisning.
b) Besøg Holbæk Havn og udstillingen: Mennesket, Fartøjet og Fjorden i Kystlivscenteret. Kig ind i Hal 2 og følg skibsbyggernes
renovering af Nationalmuseets galeaser. Det er muligt at følge arbejdet på ganske tæt hold, da der er åbent for alle interesserede på hverdage fra 10.00 - 14.00. Der er også mulighed for at bestille en guidet tur.
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Gruppetur 7

Omvisning i udstillingen Solens Land

Odsherreds Museum, Annebjergstræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland
Turbeskrivelse:
Første gang der blev pløjet i Trundholm Mose i Odsherred, dukkede Solvognen op af plovfurerne. Den lokale bonde, Frederik
Villumsen, troede at han bare havde fundet noget gammelt legetøj, og lod derfor sin søn at lege med det. I virkeligheden var
der tale om et af de mere spektakulære fund i dansk arkæologisk historie. Arkæologerne mener, at den hulstøbte bronzehest
med sin guldbelagte solskive er sat på hjul, for at gengive solens bevægelse over himlen. Solvognen kan dermed tolkes som
et religiøst symbol i en mytologi, hvor solen på sin evige rejse over himlen blev trukket af en guddommelig hest. I dag står
Solvognen som et ikon for Europas oldtid og bronzealderens religion. I 2020 indviede HM Dronningen et smukt anlæg ved det
originale fundsted.
Det originale fund kan ses på Nationalmuseet i København. På Odsherreds Museum er udstillet en yderst vellignende kopi og
her får man hele historien om både Solvognen og bronzealdermenneskets levevis og verdenssyn.
For grupper op til 20 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.

For grupper op til 40 personer:
Varighed: Omvisningen tager 75 minutter.
Jeres guide giver en fælles introduktion og 2 på hinanden
følgende omvisninger a 30 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 1.100 kr. / Weekender: 1.500 kr.

Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 40 kr. pr. person.
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske informationer:
Forplejning: Kaffe, øl, vand, is og chokolade kan købes i butikken. Mulighed for at købe frokost på
Hempels Glasmuseum, der ligger på den anden side af vejen.
Tilgængelighed: Handicapvenlig og god adgang for kørestole overalt, handicaptoilet.
Kan med fordel kombineres med:
a) Omvisning ved fundstedet, varighed 1 time
b) Museum Vestsjælland driver også Malergården og Odsherreds Kunstmuseum, som begge ligger en kort køretur fra Odsherreds Museum. På Malergården kan der arrangeres frokost samt kaffe og kage.
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Gruppetur 8

MALERGÅRDEN – EN PERLE AF ET KUNSTNERHJEM
Malergården, Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge

Turbeskrivelse:
Malergården er et af de ganske få autentiske og uberørte kunstnerhjem i Danmark. Maleren og billedkunstneren Sigurd Swane
og hans kone Agnethe flyttede i 1934 sammen med deres tre børn til Odsherred i Vestsjælland. På Malergården ville Swanerne
skabe et ”Paradis på jord”, hvor landbrug, familieliv, kunst, natur og kultur kunne gå op i en højere enhed. Familiens børn blev
undervist hjemme og sønnen, Henrik Swane, boede på stedet frem til sin død i 2011.
På turen går vi på opdagelse i Swanernes kunst i atelieret og får indblik i deres dagligdag i Den røde Stue, Havestuen og den
helt særlige Blå Stue. Vi nyder den store have med blomster og frugttræer på vej mod Lammefjorden og vi hører om den ene af
Danmarks fire kunstnerkolonier, Odsherredsmalerne, hvor Sigurd Swane var et prominent medlem.
For grupper op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager 45 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.

For grupper op til 50 personer:
Varighed: Omvisningen tager 65 minutter. Jeres guide giver en
fælles introduktion og 2 på hinanden følgende omvisninger a
25 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 1.100 kr. Weekender: 1.500 kr.

Der er fri adgang til resten af museet og haven for den halvdel af gruppen, der ikke er i gang med omvisning.
Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 65 kr. pr. person.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske informationer:
Forplejning: Besøget kan afsluttes med kaffe og kage i de idylliske omgivelser.
Kaffe/te & kage: 60 kr. pr. kuvert. Eller frokostplatte: 135 kr. pr. person.
Tilgængelighed: Kørestole og gangbesværet begrænset til dele af museet. Handicaptoilet forefindes.
Kan med fordele kombineres med:
a) Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs. Fællesbillet med adgang til Odsherred Kunstmuseum og Malergården: 100 kr. Gyldig
samme og efterfølgende dag.
b) Odsherreds Museum på Annebjerggård, Nykøbing Sj.
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Gruppetur 9

KUNSTNERKOLONIEN I ODSHERRED – ET BESØG VÆRD
Odsherreds Kunstmuseum, Rødhøj 11, 4550 Asnæs

Turbeskrivelse:
Oplev atmosfæren og stemningen på Odsherreds Kunstmuseum, hvor der skabes en nær forbindelse mellem billedet og den
omverden, hvorfra det stammer. Det særprægede og afvekslende landskab i Odsherred har igennem mere end 150 år tiltrukket kunstnere. Odsherredsmalerne er betegnelsen for en gruppe unge malere, der i 1930’erne slog sig ned i bakkerne ud mod
Sejerøbugten og malede det vilde landskab, lyset og mødet mellem himmel og hav. Derfor er det også landskabsmaleriet, der
i høj præger samlingen på Odsherreds Kunstmuseum og jeres guide tager jer igennem den omfattende samling af Odsherredsmalernes værker.
Efter den guidede tur, er der fri adgang til at opleve museet på egen hånd.
For grupper op til 25 personer:
Varighed: Omvisningen tager 45 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.

For grupper op til 50 personer:
Varighed: Omvisningen tager 65 minutter. Jeres guide giver en
fælles introduktion og 2 på hinanden følgende omvisninger a
25 minutter.
Pris i åbningstiden: Hverdage: 1.100 kr. Weekender: 1.500 kr.

Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 65 kr. pr. person.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Der er mulighed for både at bestille omvisningen udenfor åbningstid og/eller at få museet for jer selv før, under eller efter
omvisning.
Praktiske oplysninger:
Forplejning: Forplejning kan ikke tilbydes på stedet, men mulighed for tilkøb ved besøg på Malergården:
Kaffe/te og kage 60 kr. pr. kuvert / Frokostplatte 135 kr. pr. kuvert
Tilgængelighed: Museet er desværre ikke kørestolsegnet.
Toiletforhold: Ikke handicapvenligt.
Kan med fordele kombineres med:
a) Malergården i Plejerup, Grevinge. Fællesbillet med adgang til Odsherred Kunstmuseum og Malergården: 100,00 kr. gyldig
samme og efterfølgende dag.
b) Odsherreds Kunstmuseum ligger i hjertet af det naturskønne Odsherred og turen til museet kan nemt kombineres med en
tur rundt i landskabet, hvor Odsherredsmalerne fandt deres inspirationen. Vi hjælper gerne med at planlægge en rute eller
mulighed for tilkøb af en guidet tur.
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Gruppetur 10

Mennesket, fartøjet og fjorden - Livet på havnen
Holbæk Kystlivscenter, Kanalstræde 21, 4300 Holbæk

Turbeskrivelse:
På få år har Holbæk Havn udviklet sig til at være et mekka for maritim kulturarv. Søfolk, rebslagere, skibstømrer og bådebyggere samt frivillige entusiaster har deres daglige gang på havnen. Udover et væld af gamle træskibe er der nu et Kystlivscenter
med et aktivt bådebyggeri, aktive beddinger og Nationalmuseets værft og fartøjssamling.
På turen vil I få mulighed for at besøge værft og bådebyggeri, samt komme ombord på et af de historiske skibe. Vi kigger på de
projekter der er i gang og i får en introduktion til havnen og skibenes historie.

For grupper op til 20 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time.
Pris: Hverdage: 1.000 kr./ Weekender: 1.200 kr.
Ved antal over 20 personer deles gruppen, og der betales for en ekstra omvisning.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time.
Der er også mulighed for at booke et børneforløb.
Praktiske oplysninger:
Tilgængelighed: Udstillingen er handicapvenlig, men der er trapper til nogle af udstillingsområderne.
Toiletforhold: Handicapvenligt toilet findes på Holbæk Museum
Kan med fordele kombineres med:
a) Holbæk Museum på egen hånd. Museet er et enestående bymiljø med 12 huse fra forskellige perioder omkring en lukket
gård. De 11 af husene ligger dér hvor de blev bygget. Besøg bl.a. købmandsgården og arbejderboligen fra 1940’erne. Se også
udstillingen om de vestindiske handelsforbindelser i Holbæk.
b) Byvandring i Holbæk med fokus på besættelsen
c) Omvisning i Bakkekammen 45 - et unik Bedre Byggeskik-hus med oprindelige detaljer.
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Gruppetur 11

BAKKEKAMMEN 45 – BEDRE BYGGESKIK ANNO 1929
Bakkekammen 45, 4300 Holbæk

Turbeskrivelse:
Kom med indenfor i Danmarks eneste interiørmuseum for Bedre Byggeskik. Arkitekt Marius Pedersen (1888-1965) tegnede
denne unikke og fredede ejendom i 1929 – og boede og arbejdede her indtil sin død i 1965. Enken Emma Pedersen blev boende i huset til 2007. En stor donation fra Nordea-fonden gjorde det muligt for Holbæk Museum at indrette Danmarks første
museum og videncenter for Bedre Byggeskik her.
Den guidede tur går igennem de urørte stuer i det privat hjem, indrettet i 1929, og der fortælles om arkitektens liv, vision og
virke. I kælderen er der en lille udstilling med billeder og filmfremvisning. Turen slutter i den imponerende have, hvor frugttræerne fra 1912, nyttehaven og blomsterne fortæller deres egen historie.
For grupper op til 20 personer:
Pris: Hverdage inden kl. 16.00: 1.000 kr./ Weekender: 1.200 kr.
Ved antal over 20 personer deles gruppen, og der betales for en ekstra omvisning.
Bakkekammen 45 er kun åbent i forbindelse med guidede omvisninger.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time.
Praktiske oplysninger:
Tilgængelighed: Udstillingen er ikke handicapvenlig.
Toiletforhold: Handicapvenligt toilet findes på Holbæk Museum
Kan med fordele kombineres med:
a) Holbæk Museum på egen hånd. Museet er et enestående bymiljø med 12 huse fra forskellige perioder omkring en lukket
gård. De 11 af husene ligger dér hvor de blev bygget. Besøg bl.a. købmandsgården og arbejderboligen fra 1940’erne. Se også
udstillingen om de vestindiske handelsforbindelser i Holbæk.
b) Byvandring i Holbæk med særlige udvalgte fokusområder som på middelalderbyen Holbæk eller de spændende historiske
bygninger i Holbæk
c) Besøg Holbæk Havn og udstillingen: Mennesket, Fartøjet og Fjorden i Kystlivscenteret. Kig ind i Hal 2 og følg skibsbyggernes
renoveringer af Nationalmuseets galeaser. Det er muligt at følge arbejdet på ganske tæt hold, da der er åbent for alle interesserede på hverdage fra 10.00 - 14.00. Der er også mulighed for at bestille en guidet tur.
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Gruppetur 12

OMVISNING PÅ SORØ MUSEUM –
DEN SMUKKE GAMLE CHRISTIAN IV’S KRO
Sorø Museum, Storgade 17, 4180 Sorø

Turbeskrivelse:
Turen begynder i gården i en af byens ældste bygninger Christian IV’s kro. Kroen huser i dag Sorø Museum. Indenfor kigger vi
på ’Tidsrejsen’ - den imponerende 13,5 meter mandshøje frise, der snor sig rundt i gange og op ad trappen med flotte scener,
optrin og vigtige personer fra Sorøs historie. Rundturen fortsætter med fortællinger om guldalderen, B.S. Ingemann og Sorø
Akademi. Købstadslivet omkring år 1900 udfoldes i to genskabte klunkestuer.
Pris for omvisning op til 20 personer:
Varighed: Omvisningen tager ca. 1 time
I åbningstiden: Hverdage 800 kr. / Weekender: 1.100 kr.
Entré: udover prisen for omvisningen tillægges entre, som for grupper er: 25 kr. pr. person.
Ved antal over 20 personer, deles gruppen og pris for ekstra omvisning afhænger af antal personer.
Tillæg: Særåbning for jeres gruppe udenfor åbningstid. Hverdage: 200 kr./time / Weekend: 300 kr./time
Praktiske oplysninger:
Tilgængelighed: Kun begrænset adgang til dele af museet for kørestolsbrugere og gangbesværede.
Toiletforhold: Handicapvenligt
Kan med fordele kombineres med:
a) Fremvisning og historisk gennemgang af Joachim Bursers apotekerhave. Tillægspris 300 kr. Varighed ca. 30 min.
b) Gåtur i byen med appen Tidslommen, der tager jer rundt til Klosterkirken, Suneesønnernes Mølledige med spændende fortællinger af vores museumsformidler. Læs mere om Tidslommen på: vestmuseum.dk/spil
c) Sejltur med Lille Claus på Sorø Sø, bookes via Sorø Bykontor
d) Et besøg til den fredfyldte japansk inspirerede Zengarden i Stenlille, hvor man enten kan nyde sin medbragte madpakke eller
forudbestille kaffe & kage, smørrebrød efter aftale. Tlf 41 18 67 47.
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