
”Ka' du huske”                                                                                                      3 maj  2015

Nyhedsbrev

Som tidligere meddelt inviterer foreningen til byvandring,    tirsdag        d. 12 maj kl. 18.30     

Turen begynder ved Lynge Forsamlingshus, og vi går samlet  til Topshøj by (til nr 39) og retur. 
Undervejs vil Henning Thomsen fortælle om huse og folk, der har boet på denne strækning, så langt
tilbage han husker, eller har fået fortalt.
Når vi er tilbage ved Forsamlingshuset, er det tid at drikke vores medbragte kaffe m. tilbehør, og vi 
kan snakke videre om det vi har set på turen, og måske se nogle gamle luftfotos fra Topshøjvej.
Det foregår i den lille sal i Forsamlingshuset.

Sommerudflugt, lørdag d. 20 juni

Vi vil besøge Jægerspris  Slot i Hornsherred, som er et kendt sted i Danmarkshistorien. Det var 
statens ejendom, men blev i 1849 købt af Frederik d.syvende, som forærede slottet til Grevinde 
Danner. De blev gift året efter, og på museet ses bl.a. Kongens og Grevindens værelser,  med 
indretning fra den tid. Der er også en flot park, som er et besøg værd, og hvor Grevinde Danner 
ligger begravet.
Vi spiser frokost på Gerlev kro, og kan her se en flot rosenhave. 
Inden vi kører hjemad drikker vi kaffe med hjemmebag, og det foregår ved bussen.

Det er som sædvanlig en bustur med Nygaards Busser, og her betaler foreningen selve bussen, 
mens entré på slottet, frokost og kaffe ved bussen, vil koste  250 kr, som opkræves i bussen.
Drikkevarer til frokosten er for egen regning
Ikke-medlemmer er meget velkomne, og for dem er prisen 300 kr.
Max 48 deltagere, og minimum 30.

Turen begynder på P-pladsen ved Frbg. skole, Smedeparken,  kl. 9.30

Hjemkomst ca. kl. 17, efter en dag hvor der også gerne skal være god tid til snak, og socialt samvær.

Tilmelding kan ske til Ebba på telf.  5783 1608  mellem 8 og 9,  eller 18 og 19
eller til  Anni,                                    2077 2657                   ,,                     ,,
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