
 

Aug. 2020. 

 

Kære pensionister i kreds 41 og 42!  

 

Så er vi nået til september-arrangementet i de 2 pensionistkredse. Vi 

glæder os til at byde jer velkommen til en heldagstur tirsdag den 29. 

september 2020.  

Turen går til Røsnæs. 
 

Et fantastisk dejligt område (som så mange andre områder i DK), som mange måske endnu 

ikke har stiftet bekendtskab med.  

Vi skal besøge Dyrehøj Vingaard med rundvisning i deres vinmarker og efterfølgende frokost i 

deres restaurant, hvor vi får Vinbondens Bræt med 5 anretninger + 1 glas vin. 

Herefter kører vi videre til Røsnæs Fyr, og der vil komme en guide med i bussen, som fortæller 

lidt om, hvad vi ser. Det sidste stykke til fyret er en gåtur, så tænk på godt fodtøj til dagen. 

Hvis man er gangbesværet og gerne vil deltage, så kontakt  Janette (51 92 01 90) 

 

Med hensyn til Corona: Busselskabet følger sundhedsmyndighedernes anvisninger. Bussen må 

gerne fyldes (54 pers.), da vi alle sidder samme vej. Der er frivilligt, om man vil bruge 

mundbind. Det afgør I selv. (Vi tænker, at vi bliver omkring 40 personer.) 

På Dyrehøj Vingaard og ved fyret er der også focus på sundhedsmyndighedernes anvisninger. 

Og yderligere er vi udenfor en del af tiden. 

 

 

Dagens program: 

Afgang:  8.00 Ny Østergade - 8.10 Roskildehallen - 8.30 Kr. Sonnerup  

Kl. 10 - 13.30: Besøg på Vingården med efterfølgende spisning. 

Kl. 13.30:  Afgang fra Vingården 

Kl. 14.45:   Kaffe ved fyret. 

Ca. 16.00:  Afgang fra fyret 

Ca. 17.30:  Ankomst Roskilde 

 

Pris:   225 kr for medlemmer,   450 kr for ikke medlemmer 

Der er includeret 1 glas vin og kaffe i prisen. Yderligere drikkevarer 

betaler man selv.   

 

Tilmelding:  Starter onsdag den  9. september kl. 10.00 

  Slutter fredag den 18. september. 

 

Kreds 41 til Jennie Lieberkind:   lieberkind@youmail.dk               mo. 51 34 22 50 

 

Kreds 42 til Inga Søberg Olsen:            inga.soeberg.olsen@gmail.com    mo. 30 11 60 46 

 

Betaling:  Når din tilmelding er bekræftet, bedes du snarest betale til: 

Lån og Sparbank: 0400 4021272839   

 

         På udvalgets vegne    Inga, Jennie og Janette 

  

Røsnæshalvøen er en vold af ler, sand, grus og 

sten, som blev skubbet op under den sidste istid. 

Røsnæs er den østlige del af en randmoræne, der 

fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn. De 

kalkholdige overdrev på Røsnæs er unikke og har 

været fredet siden 1924 - en af Danmarks første 

naturfredninger. Volden, der ligger mellem 

markerne og fjorden, er et af de fredede arealer. 
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