Seniorsektionens skovtur til Jægerspris Slot,
torsdag den 11. august 2016
Mødested og tid: Frederikssund Station kl. 10:15
Seniorsektion Øst inviterer til årets skovtur, som går til Jægerspris slot med
rundvisning i slotsmuseet.
Vi skal se mindestuerne med bl.a. audienssalens silketapeter og smukke stukloft. Se det store oliemaleri af
grevinde Danner samt bevæge os rundt i de bevarede rum fra Grevinde Danner og Kong Frederik d. 7´s tid.
Inden for de seneste år er der indrettet permanente udstillinger om børnehjemmets historie og Frederik d.
VII's arkæologiske fund.
Vi får også en rundvisning i Mindelunden i parken og skoven, Slotshegnet, som udgør et nationalt
kulturhistorisk monument. Anlægget omfatter jættestuen, "Julianehøj", og 54 mindestøtter
Der vil være bustransport, fra Frederikssund Station med Brønnum Busser, kl. 10,15. (Jan Smidt vil være
kontaktperson på stationen). Hvis I kører selv helt til slottet så giv besked ved tilmelding.
Besøget på slottet starter kl. 11 og vil vare i ca. 2 timer. Vi bliver opdelt i 3 grupper. Gruppe 1 starter på
slottet og Gruppe 2 og 3 i parken/haven. Her vil der være en forfriskning (øl/vand/vin).
Kl. 13 kører bussen fra Jægerspris slot til restaurant Toldboden, Færgevej 1A, 3600 Frederikssund. Her skal
vi ha en god frokost med 2 genstande pr. person.
Der vil ikke være hjemtransport med bus, men Frederikssunds station ligger ca. 10 min. gang fra Toldboden.
Prisen for dette arrangement vil være:
For medlemmer

Kr. 150,-

For ledsagere

kr. 550,-

Tilmeldingen skal ske på mail til: tjapp27@gmail.com , senest d. 1. august 2016 med angivelse af personale
nr., samt om I kører selv hele vejen. Der er plads til 70 personer med bussen. I er tilmeldt når I har
modtaget en bekræftelse på jeres tilmelding. Efter 1. august er tilmeldingen bindende.
Håber at se rigtig mange til en dejlig tur i Hornsherred.
Mange sommerhilsner - Tenna Japp

