
Pensionistgruppens forårsprogram 2022 

 

Velkommen til Pensionistgruppens forårsprogram – navneændringen vedtaget på 

generalforsamlingen er nu slået igennem. 

Vi har et omfangsrigt program dette forår, og det er lidt komprimeret, fordi vi starter sent på 

grund af coronasituationen. Vi håber og tror, at det vil lykkes at gennemføre alle punkter, men 

alligevel: Vær opmærksom på evt. gældende restriktioner på tidspunktet for udflugten. 

Vi har også to udsatte flerdages ture, som forhåbentlig kan gennemføres i 2022, nemlig til 

henholdsvis Oslo og Sydsverige. Vi har ikke turdet binde os til et færdigt program til Oslo, men vi 

håber stadig på 7.-10. juni. 

Sensommerturen går til det østlige Skåne. Turen arrangeres i samarbejde med Egons Rejser og 

finder sted d. 6.-8. september.  

De endelige programmer planlægges udsendt sammen med generalforsamlingsmaterialet, men 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Tirsdag d. 15. marts og  Georg Jensens arkiv. Bibliotekar Ida Heiberg Bøttiger  
torsdag d. 24. marts   fortæller 
 
Onsdag d.23. marts Europas største fængselsmuseum og Industrimuseet i 

Horsens  
 
Torsdag d. 28. april Generalforsamling, Roskilde Bibliotek. Indkaldelse er 

udsendt særskilt sammen med dette program  
 
Torsdag d. 5. maj Bustur i ForårsDanmark til Herlufsholm Kostskole og 

Holmegaard Glasværk 

 

Onsdag d. 18. maj Guidet vandretur i den nye københavnske bydel, 

Nordhavn 

 

Onsdag d. 1. juni  Herning Tekstilmuseum og Søby Brunkulsmuseum 

 

 

På gensyn til et spændende forår 

Venlig hilsen Pensionistgruppens bestyrelse 

  



Georg Jensens arkiv 

Som arkiv- og kulturarvsansvarlig hos Georg Jensen er bibliotekar Ida Heiberg Bøttiger ansvarlig for 
at strukturere og dokumentere samt ikke mindst at bruge virksomhedens historie som et 
kommercielt aktiv for forretningen. 

Hun vil fortælle om sit daglige arbejde i virksomheden og vise os rundt i arkivet, så vi kan se, hvad 
Georg Jensen har produceret gennem årene. 

Litt.: Perspektiv, august 2021 side 34-35, Talent for design og forretning - Forbundet Kultur og 
Information 

Der kan maks. være 20 deltagere, og derfor har Ida Heiberg Bøttiger indvilget i at modtage to hold. 

 

Tirsdag d. 15. marts og torsdag d. 24. marts 

 
Program 

 
Kl. 12.50 – 14.30 Rundvisning på Georg Jensens arkiv, Søndre Fasanvej 7, 2000 

Frederiksberg (Den gamle porcelænsfabrik).  

 

Efter rundvisningen kan man gå på indkøb i Georg Jensens outletbutik, Søndre Fasanvej 9.   

Arrangementet slutter med en øl eller et glas vin på den nærliggende Café Svejk, Smallegade 31 
for dem, der har lyst.  

Transport: Nærmeste metrostation Fasanvej og Frederiksberg. Der er flere buslinjer bl.a. 9A og 31. 

Parkering: P- pladser langs Sdr. Fasanvej eller omliggende veje, hvor der er to timers gratis 
parkering, men offentlig transport anbefales.  

Handicapadgang: Der er rampe op til hovedindgangen og elevator i bygningen.  

Pris og antal deltagere: Arrangementet er gratis. Rundvisningen betales af Pensionistgruppen. 
Max. 20 deltagere pr. gang. Besøget hos Café Svejk er for egen regning.  

Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 1. marts. 

Husk at vælge den foretrukne dato ved tilmelding (- og vær forberedt på eventuelt at blive spurgt 
om mulighed for datoskift). 

Evt. afbud til KI´s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginforation.dk 

Nærmere oplysninger fås hos Helle Mortensen, helleamortensen@gmail.com 

https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2021/perspektiv-nr-7/talent-for-design-og-forretning
https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2021/perspektiv-nr-7/talent-for-design-og-forretning
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:arrangementer@kulturoginforation.dk
mailto:helleamortensen@gmail.com


Horsens: Fængslet og Industrimuseet 

Europas største fængselsmuseum. Mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Mød 
fanger og vogtere, når de som skygger går forbi på gangen. Man kan se og høre dem på skærme, 
hvor de fortæller om alt fra familieforhold til problemer med narko. 

Den spektakulære afslutning på besøget kommer, når man går gennem Lorentzens tunnel: En 
rekonstruktion af den 18 meter lange flugttunnel, som Carl August Lorentzen gravede under 
fængselsgården i 1949. 

Fængselsmuseet har vundet tre priser for sin spændende og levende formidling – Oplevelsesprisen 
2015, InAVation Award 2016 og Museums & Heritages store internationale pris i London ”Bedste 
udenlandske museum 2016.” 
 
https://faengslet.dk/museum/  

 

Industrimuseet blev i 1977 sat i verden for at tydeliggøre, at industrialiseringen dramatisk har 
forandret danskernes liv. 

Museets grundlæggere var fabrikanter, fagforeningsfolk og akademikere med en fælles 
overbevisning om, at det eksisterende museumslandskab var mangelfuldt. 1970’ernes museer 
fortalte i vidt mål om, hvordan konger, herremænd, landbrug og borgerskab havde forandret 
Danmark. Og museernes udstillinger var præget af unikke genstande placeret i montrer forklaret 
af akademiske tekster. 

På Industrimuseet skulle industrielle iværksættere, arbejdere og den nære fortid sættes i fokus. 
Historien skulle formidles i øjenhøjde med museumsgæsterne af frivillige, som kunne demonstrere 
fortidens dagligdagsteknologier i funktion. 

Siden 1977 er der sket meget på Industrimuseet. Men vi deler fortsat samme overbevisning som 
vores grundlæggere. Industrisamfundet er den mest dramatiske forandring i danmarkshistorien 
siden overgangen fra jæger- til bondestenalder, og baggrunden for Danmarks velstand skyldes, at 
Danmark blev en industrination i 1800-tallet og er forblevet det til i dag.  
 
https://industrimuseet.dk/  
 
 
  

https://faengslet.dk/museum/
https://industrimuseet.dk/


Onsdag d.23. marts 
 
Program 
 
Kl. 10.00 – 11.30 Fængslet, Fussingsvej 8, 8700 Horsens. Rundvisningen starter kl. 10.30. 

Parkering ved Fængslet.  
 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost i Spisehuset, hvor en tapastallerken, kr. 128,- er bestilt. Betales 
individuelt + drikkelse. 

 
Kl. 13.00 – 13.30 Kørsel til Industrimuseet, Gasvej 17-19, 8700 Horsens. Gratis parkering i 

3 timer ved nummerpladeregistrering i billetsalget.  
 
Kl. 13.30 – 14.30 Rundvisning incl. Arbejderboligerne. 
 
Kl. 14.45 – ca. 16.00 Eftermiddagskaffe + kringle, kr. ca.90,00 hos Café Dolly, lige over for 

Industrimuseet. Afregnes individuelt, kort og kontant. 
https://www.dollys.dk/ 

 
 
Antal deltagere 20-25. 
 
Pris: Rundvisning på Fængslet koster kr.1100,-, som betales af foreningen. Entré kr. 95,- indbetales 
på forhånd af den enkelte. 
Rundvisning på Industrimuseet koster kr. 600,-, som betales af foreningen. Entré med grupperabat 
kr. 70,-, som indbetales på forhånd af den enkelte. 
 
Bindende tilmelding til KIs arrangementskalender, andre møder og besøg  Kalender - Forbundet 
Kultur og Information senest d. 14.3. – også bindende i forhold til frokost og kaffe. 
Samtidig indbetales kr.165,- på MobilePay 363831 eller konto 9570 – 12784503 med tilføjet 
kommentar Horsens. 
 
Transport: I KIs tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om der ønskes eller tilbydes 
kørelejlighed, samt om evt. særlige ønsker til frokost. 
 
Evt. afbud til Anne-Marie Schmidt ams@hss.dk eller Kirsten Markers kirsten.markers@gmail.com  
 
  

https://www.dollys.dk/
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:ams@hss.dk
mailto:kirsten.markers@gmail.com


Bustur i ForårsDanmark til Herlufsholm og Holmegaard 

 

Tag med på Pensionistgruppens forårsbustur til Herlufsholm Kostskole og Holmegaard Værk. 

I starten af maj går turen til Sydsjælland, hvor bestyrelsen for første gang arrangerer en éndags 

bustur. Vi starter i Herlufsholm, med rundvisning i kirken og klosterbygningen med skolens festsal, 

spisesal og museum og slutter af i skolens smukke bibliotek. Derefter kører vi til Holmegaards 

Glasværk, hvor der er bestilt frokost og rundvisning. Egons busser står for transporten, som udgår 

fra stationen Køge Nord. 

 

Torsdag d. 5. maj 

Program 

Kl. 9.30  Afgang fra Køge Nord Station. Bussen holder ved parkeringspladsen ved 

fjerntogene. 

Kl. 10.30  Ankomst Herlufsholm med rundvisning 

Kl. 12.30  Afgang til Holmegaard Værk 

Kl. 13.00  Frokost. Der er bestilt en frokostplatte 

Kl. 14.15 – 15.15  Rundvisning på Holmegaard Værk 

Kl. 15.15 – 16.30  Tid til besøg i butikken eller til endnu et besøg i cafeen for egen regning 

Kl. 16.30  Afgang mod Køge Nord 

Kl. ca. 17.30  Ankomst Køge Nord 

 

Prisen, der dækker bustransport, entreer, rundvisninger og frokost (minus drikkevarer) er 500 kr. 

Beløbet indbetales på mobilepay 363831 eller på konto 9570 - 12784503 med tilføjet kommentar 

Holmegaard, når den endelige bekræftelse fra KI er modtaget. 

 

Bindende tilmelding til KIs arrangementskalender, andre møder og besøg  Kalender - Forbundet 

Kultur og Information senest den 12.4.2022. 

Turen gennemføres ved mindst 25 deltagere, og der er plads til 45 deltagere. Der er en del gåen 

rundt, så turen er ikke egnet for meget gangbesværede. 

Yderligere oplysninger hos Merete Riis på mhriis@image.dk eller telefon 25 47 87 08 

  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:mhriis@image.dk


Guidet vandretur i Københavns Nordhavn 

For 140 år siden var der hav. I dag en "by" på størrelse med Roskilde. Den har rummet Frihavnen, 

skudehavn, krydstogtsskibshavn, benzinøen, UNESCO og oplagret enorme mængder gods af 

alskens typer er passeret gennem den. Alt er stort i Nordhavnen: Containerpladser, 

fabriksbygninger, boligområder, kontorer, fashionabelt luksusbyggeri. Infernalsk larm og himmelsk 

fred. Arkitektonisk brutalisme og smuk natur. Og alt synes under konstant forandring: Det er slet 

ikke slut endnu: Københavns Kommune planlægger yderligere udvidelser. Denne vandring 

præsenterer fortidens forfald, det der overlevede, samt nutidens og fremtidens byggeri og 

landskaber. 

Ruten er ca. 7 km.  

Der er ikke noget oplagt spisested undervejs, så vi mødes kl. 12.30 – efter frokost. Der vil være en 

kaffepause på Air Trix  – mere Nordhavnsk bliver det ikke! 

Hvis der er interesse for det, kan vi spise sammen efter turen, der er flere muligheder ved 

Nordhavn Station. 

NB. Bemærk at programmet først fastlægges helt præcist i maj, da området ændrer sig hurtigt 

og hele tiden. 

Onsdag d. 18. maj 

Program 

Kl. 12.30  Vi mødes på Nordhavn Station, perronen, hvor Erik Høy guider os videre 

Kl. 14.30  Kaffepause hos  Air Trix   

Kl. 15.00 Turen fortsætter til Fiskerihavnen (Skudehavnen) og det grønne 

område 

Kl. 16.30 Vi tager bussen retur til Nordhavn Station, hvor turen er slut, eller vi 

kan fortsætte i en af områdets restauranter 

Pris og antal deltagere: Guide for Pensionistgruppens regning. Fortæring for egen 

regning. Deltagerantal 25. 

Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 12. maj  

Evt. afbud til KIs arrangementsafdeling på  arrangementer@kulturoginformation.dk  

Yderligere oplysninger kan fås hos Susy Tastesen susytastesen@hotmail.dk  

  

https://airtrix.dk/
https://airtrix.dk/
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
mailto:arrangementer@kulturoginformation.dk
mailto:susytastesen@hotmail.dk


Herning Tekstilmuseum og Søby Brunkulsmuseum 
 
Herning Tekstilmuseum har til huse i en tidligere klædefabrik, der blev grundlagt i 1876 som 
uldspinderi. Herning blev efter Anden Verdenskrig centrum for den midtjyske tekstilindustri. 
Tekstilerne blev fremstillet både på fabrikker og hos private i eget hjem. Udstillingerne skildrer 
denne udvikling frem mod den moderne industrialisering. Tekstilindustrien gav identitet og 
udvikling til Midtjylland. Fra omkring 1960 begyndte det at gå ned ad bakke, og i 1990 var det slut i 
Vestergade. 
 
Søby Brunkulsmuseum ligger cirka 15 km syd for Herning. Det blev indviet i 1977. Museet skildrer 
arbejdsliv og dagligliv for de ca. 10.000 arbejdere, som sled i Søby Brunkulslejer i perioden 1940 til 
1970. Allerede i forbindelse med Første Verdenskrig blev der i mindre målestok brudt kul 
umiddelbart syd for Søby ved Fasterholtgård. Under Anden Verdenskrig reduceres 
brændselsforsyningerne, og det kan pludselig betale sig at grave sandet væk under den vestjyske 
hede for at få fat i brunkullene nedenunder. I krigens første år flytter tusinder af fattige familier til 
Søby, hvor mændene får arbejde med at grave sand væk, bryde kul og få det op af de dybe lejer. 
Under krigen arbejder 4.000-5.000 mennesker i Søby Brunkulslejer, hvor der medregnet 
familiemedlemmer boede mellem 3.000 og 4.000 mennesker. Produktionen af brunkul blev i 
1950’erne mekaniseret bl.a. af entreprenører som Per Aarsleff. 
 
Onsdag d. 1. juni  
 
Program 
 
Kl. 10.00 – 11.45 Herning Tekstilmuseum, Vestergade 20, 7400 Herning. 
  Rundvisningen starter kl. 10.00. 
 
Kl. 11.45 – 13.00 Frokost i Tekstilmuseets café. Der serveres en tapas tallerken til 145 kr. 

Dertil kommer drikkevarer efter eget valg. Betales individuelt på stedet. 
 
Kl. 13.00 – 13.30 Kørsel til Søby. 
 
Kl. 13.30 – 15.30 Søby Brunkulsmuseum, Brunkulsvej 29, 7400 Herning. 15 km syd for 

Herning. Rundvisningen starter kl. 13.30. 
 
Kl. 15.30 – ca. 16 Eftermiddagskaffe v/Brunkulsmuseet. Kaffe/te og kage til 20 kr. betales 

individuelt på stedet, kontant, Dankort, MobilePay. 
 
 
Pris: Åbning af Tekstilmuseet kl. 10 og rundvisning koster 1500 kr., der betales af 
foreningen. Entré med grupperabat 55,- kr, som indbetales på forhånd af den enkelte. 
 
Rundvisning på Brunkulsmuseet (2 timer) til 500 kr. betales af foreningen. 
Entre 50 kr. betales individuelt på stedet (kaffe/te, kage og entré kan betales samlet). 
 



Tilmelding: Bindende tilmelding via KI’s arrangementskalender, andre møder og besøg, Kalender - 

Forbundet Kultur og Information senest d. 25. maj. Det er også bindende i forhold til frokost og 

kaffe. 

Samtidigt indbetales 55 kr på MobilePay 363831 eller Pensionistgruppens konto 
9570 - 12784503 med tilføjet kommentar: Herning 
 
Transport: I KI’s tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om du ønsker eller tilbyder 
kørelejlighed. Parkering på Markedspladsen nord for Tekstilmuseet anbefales. 
 
Evt. afbud til Dorte eller Leif. Yderligere oplysninger hos Dorte Vind dortevind@gmail.com tlf: 3069 
3907 eller Leif Dehnits dehnits@yahoo.dk tlf: 2141 4415 
 

 

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender?category=Andre%20m%C3%B8der%20og%20bes%C3%B8g&hash=cd8da2e97dc85034093fba09dae0f3aa
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