
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen”. 

Indbyder til en 4 dages tur til:  

Møn, Lolland og Falster den 12. til 15. maj 2020. 
 

Efter opfordring ved evalueringsmødet for vores tur til Nordsjælland i maj 2019, har 

gruppen arbejdet videre med en tur til Møn, Lolland og Falster.  Der foreligger nu en skitse 

til et program og oplysning om prisen for denne 4 dages tur. 
 

Sydhavsøerne byder på meget mere end man skulle tro, så øerne er afgjort et besøg værd.  

Nedenfor får I nogle praktiske oplysninger om hovedtrækkene i turens indhold, dog med 

forbehold for ændringer. 
 

Praktisk information: 

Pris: 3.800 kr. for dobbeltværelse og 4.500 kr. for enkeltværelse – begrænset antal. 
 

Hvor skal vi bo? Hotel Saxkjøbing, Torvet 9, 4990 Saxkøbing - https://hotel-saxkjobing.dk/ 
 

I prisen indgår: Overnatning m. morgenmad, frokostpakker og en 2 retters middag, inkl. 

vand, øvrige drikkevarer for egen regning, transport i private biler, fuld pension under hele 

turen, kaffe/te med kage hver eftermiddag, entré og guidning ved seværdighederne.  
 

Transporten: Foregår som nævnt ovenfor i private biler.  Der udbetales godtgørelse 

(dækker brændstof, bro, færge og parkering) til dem der stiller bil til rådighed.  Der er 

budgetteret med 4 personer i hver bil. 
 

Bindende tilmelding: Senest den 15. november 2019. Skal foretages via SVIS hjemmeside: 

https://www.svsi.dk hvor der samtidig betales 450,00 kr. i depositum af hensyn til fastholdelse 

af værelsesreservationen.  Depositum tilbagebetales ikke ved afmelding. 
 

Betaling: Restbeløbet betales senest den 15. marts 2020 via https://www.svsi.dk. For 

dobbeltværelse 3.350,00 kr. for enkeltværelse 4.050 kr. 

 

Mangler du informationer eller er i tvivl om noget vedr. turen, så kontakt Ellen på tlf. 

4224 4854. 

 

            Hotel Saxkjøbing 

 

 

https://hotel-saxkjobing.dk/
https://www.svsi.dk/
https://www.svsi.dk/


 

 

Lidt om programmet: 

Start: Vi mødes ved SG-Huset på Ryttervej tirsdag den 12. maj kl. 7.45. 
 

 
 

Skovtårnet 
 

Vi kører mod Storebæltsbroen og videre mod Godset 

Gisselfeld, hvor vi ”bestiger” det nye ”Skovtårnet”. 
 

Fra Skovtårnet kører vi mod Møn, hvor vi gør stop ved 

Geo Centret Møns Klint, hvor vi får en introduktion til 

oplevelsescentret. Frokosten spises i centrets Café.  

Efter frokosten er der tid til at se udstillingen og gå en 

tur ud til klinten.  Se evt. på mere på https://moensklint.dk/. 
 

Fra Møns Klint kører vi til Saxkøbning og indlogeres på 

Hotel Saxkjøbing der ligger midt i byen.  Her serveres 

en 2 retters middag – drikkevarer for egen regning, der 

er alm. vand til maden uden beregning. Om aftenen er 

der hyggeligt samvær. 
 

Onsdag den 13. maj: 

I forbindelse med morgenmaden smøres madpakke og 

en spændende dag venter forude.  Omkring kl. 9 går 

turen mod Åstrup Kirke med nogle berømte 

kalkmalerier, hvor vi mødes med sognepræst Jens 

Lohse. Derefter kører vi ad Marguriteruten til 

Polmenakke og nyder udsigten over Østersøen, videre 

til Fiskerhusene i Hesnæs  og Nykøbing Falster.  I 

Nykøbing besøges Vandtårnet med en fantastisk udsigt, 

Kirken og Klostergården.  Kirken er bygget af munke-

sten i 1419 af Erik af Pommeren.  I kirken er bl.a. den 

meget seværdige anetavle fra dronning Sofies 

Mecklensburgske slægt. 
  

Dagen slutter med besøg på Fuglsang Kunstmuseum, 

hvor vi får en introduktion om museet og drikker kaffe, 

derefter er det på egen hånd på museet. 
 

Vi er sikkert nu fyldt af oplevelser fra dagen og turen 

går hjem til Saxkjøbing Hotel, hvor et godt måltid og 

hyggeligt samvær venter. 
 

Torsdag den 14. maj: 

Ved morgenmaden smøres madpakker, hvorefter vi igen 

skal på tur.  I dag går turen til Nysted, Danmarks 

sydligste købstad. 

 

 
Møns Klint 

 

 
Fuglsang Kunstmuseeum 

 

 
Nysted  

https://moensklint.dk/


 

 

 
Emil Aarestrups hus 

 

Vi besøger digteren Emil Aarestrups hjem og museum, 

hvor der er guidet rundvisning – se evt. 
https://www.visitlolland-falster.dk/aarestrup-museet-gdk615756. 
 

Så går turen videre til ”Polakkasernen”. Et museum der 

tager os med tilbage i tiden, hvor der blev dyrket mange 

sukkerroer. Dyrkning af sukkerroer på Lolland, var på 

sit højeste i 1893-1912, mange af arbejderne kom fra 

Polen, Østrig-Ungarn og Rusland.  Denne historie giver 

et godt billede af livet i Polakkasernen – se evt. på: 
 http://www.polakkasernen.dk/dk/polske-spor-pa-lolland-falster/. 
 

Næste besøg er Maribo Domkirke, der oprindelig er en 

Birgittinerklosterkirke.  Blev i 1924 dom-kirke i Lolland-

Falsters Stift. 
 

Kirken er opført i 1400-tallet som en hallekirke med 

koret, det oprindelige munkekor, mod vest; nonnekoret 

lå mod øst. Et samtidigt helgenbillede er nok Nordens 

ældste maleri på lærred.  Efter den guidede tur i kirken 

slutter vi med kaffe i Pilgrimshuset.  Efter kaffen 

slutter dagen i Nakskov med et besøg på Danmarks 

Sukkermuseum. 

 

Sukkermuseet blev stiftet i 1999.  Der vises et bredt 

udsnit af effekter fra alle sukkerfabrikkerne. Bl.a. om 

importen af arbejdskraft fra Sverige og Polen, til at 

luge i roerne.  Sukkerfabrikken er en væsentlig del af 

Lollands historie. 

 

Efter en dag med mange oplevelser og indtryk går turen 

tilbage til Saxkjøbing Hotel, hvor vi slutter med en god 

2 rettes middag og hyggeligt samvær. 

 

Så er vi nået til sidste dag fredag den 15. maj. 

Dagen begynder naturligvis med god morgenmad og 

smøring af madpakker, hvorefter vi forlader værelser- 

ne og begiver os igen ud på en dag med oplevelser. 
 

Første stop vil være Dodekalitten, der ligger mellem 

Bandholm og Kragenæs. Et monument, der kombinerer 

skulptur og musik midt i et landskab fuld af historien, 

til en unik samlet oplevelse. 
 

 

 

 
 

Maleri fra Polakkassernen 
 

 
 

Maribo Domkirke 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.visitlolland-falster.dk/aarestrup-museet-gdk615756
http://www.polakkasernen.dk/dk/polske-spor-pa-lolland-falster/


 
 

 
 

Dodekalitten 

 

 

Dodekalitten (græsk: Tolvsten) er 12 stenstøtter, hver 

7-9 m. høje og hver vejende 25-45 tons, hvor de øverste 

2 m er udhugget som hoveder, der alle vender mod 

centrum i en cirkel med 40 m i diameter. Se evt. mere 

på: 
https://www.visitlolland-falster.dk/dodekalitten-gdk951486 

 

 
Richard Winters Hus 

 

 
 

Maleri fra huset. 

 

 
Horslunde Bageri 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer på 

turen – uden jer ingen tur! 

 

Efter en guidet rundtur på området, kører vi videre, 

hvor næste stop er Richard Winther museet i Vindeby.   

           RICHARD WINTHER = Rdo 

Rdo blev født i 1926 på Lolland. I 1993 købte han det 

nedlagte alderdomshjem i Vindeby. Richard 

indrettede sig med bolig, atelier og en omfattende 

samling af effekter. 

  

Han udførte et stort antal malerier på vægge og 

lofter, og fortsatte med sit kunstneriske arbejde i 

huset til sin død i 2007. Ved besøget i huset finder vi 

ud af mere omkring maleren.   
 

Efter et besøg med mange indtryk går turen til 

Horslunde Bageri, der blev grundlagt i 1869 og har op 

til i dag haft 5 skiftende ejere.  Bageriet er berømt 

for sine mange kager og forskelligt brød, så mon ikke 

vi kan finde en kage til eftermiddagskaffen på 

færgen. 
 

Sidst på dagen går turen direkte til Tårs, hvor vi får 

kaffe på færgen og kan se tilbage på nogle dage fyldt 

af oplevelser.  Vi tager afsked med hinanden på 

Færgen og kører hver til sit, måske mødes vi ved SG-

Huset. 
 

Så mangler der kun en ting.  I lighed de andre ture 

holder vi et introduktionsmøde tirsdag den 5. maj 

2020 kl. 15.30 på Thurøhus, Alle der tilmelder sig får 

nærmere besked.  Efter turen forventer vi, at der 

afholdes et evalueringsmøde med frokost i Åbyskov 

Forsamlingshus, dato oplyses inden vi tager afsked 

med hinanden på færgen. 
 

Med venlig hilsen 
 

Ellen, Erik, Jørgen, Therese og Willy. 

 

https://www.visitlolland-falster.dk/dodekalitten-gdk951486

