
Pensionistgruppens forårsprogram 2023 

Dette forårsprogram bliver lidt historisk, fordi det sandsynligvis bliver det sidste i den form, vi 

kender det. Bestyrelsen vil imidlertid søge at indpasse de kommende sæsoners programmer i de 

nye rammer i DM, og vi er optimistiske mht. at fortsætte vores arrangementsvirksomhed. 

I år skal vi besøge Hald Hovedgaard og Vejen Bibliotek og Vejen Kunstmuseum, og øst for 

Storebælt går turen til Designmuseum Danmark og LO-skolen ved Helsingør. Endvidere er der en 

éndags bustur til Aastrup Kloster og Andelslandsbyen Nyvang, og endelig skal vi have 

generalforsamling på Borups Højskole. Her skal vi samtidig fejre foreningens 40-års jubilæum med 

bobler og lidt frokost, samt et særarrangement med de to redaktører af Dansk Bibliotekshistorie 1 

og 2, Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen.  

Vi har i den forgangne sæson igen haft ventelister til flere arrangementer. Husk at melde afbud, 

hvis du alligevel ikke kan komme, det er så ærgerligt, hvis der er tomme pladser, som kunne være 

fyldt op fra ventelisten. Husk også gerne at melde fra på ventelisten, det er et stort arbejde at 

skrive eller ringe til folk, som så i mellemtiden har lavet andre aftaler. 

Meld dig gerne til vores Facebookgruppe  KI’s Pensionist-Gruppe hvor små pop-up arrangementer 

kan blive annonceret, og der bliver lagt omtale og billeder ud fra de ture, vi har været på. 

Vi satser naturligvis ikke på flere corona restriktioner, men vær selv opmærksom, hvis coronaen 

skulle vende tilbage. 

 

 

Onsdag d. 8. februar   Designmuseum Danmark 

Torsdag d. 16. marts  Vejen Bibliotek og Vejen Kunstmuseum 

Onsdag d. 19. april  Generalforsamling på Borups Højskole 

Tirsdag d. 9. maj Éndags bustur til Aastrup Kloster og Andelslandsbyen 

Nyvang 

Onsdag d. 24. maj  Hald Hovedgaard og De fem Halder 

Tirsdag d. 6. juni  LO-skolen ved Helsingør 

 

 

På gensyn til endnu en spændende sæson 

Venlig hilsen Pensionistgruppens bestyrelse 

 

  

https://www.facebook.com/groups/3423138104366894


Designmuseum Danmark 

Kom med indenfor i det nyrenoverede museum, hvor du kan opleve de nye udstillinger om design.  

 

 

Designmuseum Danmark har til huse i Det 

Kgl. Frederiks Hospitals fredede bygninger, 

som var Danmarks første offentlige hospital 

og siden bl.a. har huset Kaare Klints 

tegnestue og møbelskole. Det er ligeledes 

her, en central del af den danske 

designhistorie har sit udspring.  

 

 

 

Vi starter med en rundvisning i Designmuseets Bibliotek, som er Nordens største inden for design 

og kunsthåndværk. Teamleder Sara Fruelund vil give os en rundvisning i samlingerne og de smukke 

lokaler 

 

 

 

Efter rundvisningen i biblioteket er der bestilt 

frokost i Designmuseets Café ”Format”. Efter 

frokost får vi en guidet tur, hvor vi hører om 

bygningen, museet og ikke mindst 

udstillingerne.   

Museet lukker først kl. 18, så der vil være god 

tid til at fordybe sig i udstillingerne på egen 

hånd efter rundvisningen.   

 

  



Onsdag d. 8. februar 

Program:  

 

Kl. 10 – ca. 11.10  Rundvisning på Designmuseum Danmarks Bibliotek, Bredgade 68, 1260 

København K. ved Teamleder Sara Fruelund 

Kl. 11.30 – 12.30  Frokost på Cafe Format. Der foreligger endnu ikke noget menukort for 

februar, men prisen for en let frokostret er ca. 150 kr. som afregnes 

individuelt. Vi forudbestiller samme menu til alle. 

Kl. 13 – 14   Rundvisning på Designmuseet  

 

Transport: Find vej - Designmuseum Danmark  

Handicapadgang: Man kan stort set komme rundt på hele museet, café, butik og bibliotek som 
kørestolsbruger. Se nærmere her  handicapforhold/kørestole 

Pris: Entré 110 kr. (gruppebillet) pr. person som indbetales til konto 9570-12784503 med tilføjet 
kommentar Designmuseum. Hvis du har årskort, skal du ikke betale entré, men du bedes meddele 
dette i forvejen. 
Rundvisningen betales af Pensionistgruppen.  
Deltagerantal: 25 personer 

Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 1.2.2023. 
Evt. afbud til KI´s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 

Nærmere oplysninger fås hos Helle Mortensen helleamortensen@gmail.com eller Merete Riis  
mhriis@image.dk  

https://designmuseum.dk/besog-os/find-vej/
https://designmuseum.dk/besog-os/praktisk-information/
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:helleamortensen@gmail.com
mailto:mhriis@image.dk


Vejen Bibliotek og Vejen Kunstmuseum 

Vejen Bibliotek: I oktober 2019 rykkede Vejen Bibliotek i nye lokaler i Alfa Tower med en super 
central placering lige ved Vejen station, Vejen Business College, Gymnasiet og idrætscentret. 
Biblioteket, der ligger som en selvstændig bygningskrop i 2 etager, sammenbinder Alfa Towers to 
bygningstårne med knap 30 ejerlejligheder og er på 2650 m2. Bygningen er udført af Oxdal, et 
lokalt firma, og tegnet af arkitekt Jens Henrik Nielsen. Biblioteket er tænkt som borgernes hus, og 
borgerne har adgang alle dage fra kl. 7 morgen til kl. 22 aften. 
Se mere her: Vejen Kommunes Biblioteker (vejbib.dk) 

 
 

Vejen Kunstmuseum byder på en enestående samling af dansk symbolistisk kunst. 
Det blev opført i årene 1923-24 som udstillingsbygning, atelier og bolig for billedhuggeren og 
keramikeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Ud over værkerne af Niels Hansen Jacobsen, 
rummer museet også hovedværker af andre kunstnere fra samme tidsperiode, bl.a. Jens Lund, 
Ejnar Nielsen, Axel Hou og Anna E. Munch.  
 

 

https://vejbib.dk/


Desuden har museet en stor samling af værker af Ingrid Vang Nyman (1916-1959), der er kendt for 
illustrationerne til fortællingerne om Pippi Langstrømpe. 
Efter at have været delvist lukket siden foråret 2019, genåbnede Vejen Kunstmuseum d. 2. juli 
2022 med en ny tilbygning, som har givet museet væsentlig mere udstillingsplads. 
Se mere her:  https://www.vejenkunstmuseum.dk/  
 

Torsdag d. 16. marts  

Program:  

 

Kl. 10.15   Vi mødes foran Vejen Bibliotek, Vestergade 2, 6600 Vejen 
  
Kl. 10.30 – 11.30 Rundvisning på biblioteket. Bibliotekschef Kasper Østergaard Grønkjær 

viser rundt og fortæller om byggeriet og om Vejen Biblioteks strategi. 
Efter rundvisningen er der mulighed for at gå rundt på egen hånd. 

 
Kl. 12 – 13 Frokost på Alfa Bryghus & Brasserie – Alfa webshop (alfa-bryghus.dk). 

Der serveres salat med varmrøget laks til ca. 150 kr. + drikkevarer, som 
betales individuelt. 

 
Kl. 13.30  Guidet rundvisning på Vejen Kunstmuseum. Entre 40 kr. pr. person.  
 
Kl. 14.45  Kaffe og kage hos Byens brød og cafe koster 60 kr., der afregnes 

individuelt. 
 
 
Pris: Entré 40 kr. pr. person som indbetales til konto 9570-12784503. 
Rundvisningen betales af Pensionistgruppen.  
Deltagerantal: 25 personer 

Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 28.2.2023. 
Tilmeldingen er også bindende i forhold til frokost og kaffe, med mindre andet er aftalt på 
forhånd. 
Evt. afbud til KI´s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 

Transport: I KI’s tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om der ønskes eller tilbydes 
kørelejlighed. 
 
Yderligere oplysninger hos Kirsten Marianne Knudsen: kirstenmarianne@jubii.dk eller Anne-Marie 
Schmidt: ams@hss.dk  
  

https://www.vejenkunstmuseum.dk/
https://shop.alfa-bryghus.dk/alfa-bryghus-brasserie/
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:kirstenmarianne@jubii.dk
mailto:ams@hss.dk


Pensionistgruppens Generalforsamling, Johan Borups Højskole 
 
 
Samtidig med generalforsamlingen fejrer vi Pensionistgruppens 40-års jubilæum med et foredrag 
ved Nan Dahlkild og Steen Bille Larsen. De to er redaktører på værket Dansk Bibliotekshistorie. 
Indkaldelse er udsendt særskilt sammen dette program. Tilmelding via kalenderen kan først ske, når  
den endelige indkaldelse udsendes. 
 
 
Onsdag d. 19. april 
 
Program: 
 

Kl. 11.00 – 11.10 Velkomst og kaffe/te 

Kl. 11.10 – 11.30 Jubilæumstale m.v. 

Kl. 11.30 – 12.30 Bibliotekshistorisk foredrag 

Kl. 12.30 – 13.30 Bobler og sandwich/eller anden fortæring 

Kl. 13.45 – 15.15 GF  

 

 

 

 

  



Bustur i ForårsDanmark til Aastrup Kloster og Andelslandsbyen Nyvang 

Tag med på Pensionistgruppens forårsbustur til Aastrup Kloster og Andelslandsbyen Nyvang. 

I starten af maj går turen til Midtsjælland, hvor vi for anden gang arrangerer en éndags bustur.  

Vi mødes på Tølløse station og kører derfra med bus til Aastrup Kloster, hvor Stiftsforvalter Søren 

Bo Bojesen viser rundt. Klosterets hovedbygning består af tre fløje, hvoraf den første blev 

påbegyndt i 1588.  

 

Klosteret har en meget interessant historie 

og kan under navnet Aastrup Hovedgård 

følges helt tilbage til 1400-tallet. I 1928 blev 

Aastrup oprettet som det sidste 

jomfrukloster i Danmark. Det ophørte som 

kloster i 1988. I dag ejes Aastrup Kloster af 

Det grevelige Dannemandske Stift, som har 

navn efter Frederik VI´s uægte søn Frederik 

Wilhelm Dannemand. Klosteret er omgivet af 

en smuk park. 

 

Efter rundvisningen kører vi til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk, hvor vi spiser frokost på det 

hyggelige traktørsted ”Madam Blå”.  

 

Derefter et par timer på egen hånd, hvor 

man kan man opleve livet og hverdagen i den 

lille andelslandsby fra midten af 1900-tallet. 

Det er et anderledes og levende sted, hvor 

man kan røre, smage, prøve, dufte og 

fantasere sig gennem historien. På 

husmandsstedet er der tændt op i komfuret, 

og kaffen er lavet med erstatningen Richs. 

Man kan besøge mejeriet, kirken, Brugsen, 

vognmanden og mange andre steder, som 

var typiske for tiden dengang.  Har man mod 

på en køretur i hestevogn, er det også en 

mulighed. 

 

 

Vikingbus står for transporten, som udgår fra Tølløse station.  



Tirsdag d. 9. maj 

Program: 

 

Kl. 9.40   Afgang med bus fra Tølløse st.  

Kl. 10.00 – 12.00 Ankomst til Aastrup Kloster. Rundvisning på klosteret. 

Kl. 12.00  Afgang fra Aastrup Kloster til Andelslandsbyen Nyvang 

Kl. 13.00  Frokost i Madam Blå. Der er bestilt et stjerneskud.  

Kl. 14.00 – 15.50 På egen hånd i Andelslandsbyen Nyvang 

Kl. 15.50  Afgang fra Nyvang 

Kl. ca. 16.20  Ankomst Tølløse Station 

 

Pris: Prisen, som dækker bustransport, entré og frokost (minus drikkevarer), er 525 kr. Beløbet 

indbetales på konto 9570-12784503 med tilføjet kommentar Nyvang, når den endelige 

bekræftelse fra KI er modtaget. 

Pensionistgruppen betaler rundvisningen på Aastrup Kloster. 

Tilmelding: Bindende tilmelding til KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg  Kalender - 

Forbundet Kultur og Information senest d. 18.4.2023 

Antal deltagere: Turen gennem føres ved mindst 25 deltagere, og der er plads til 30 deltagere. 

Handicapadgang Nyvang. Begrænset adgang for gangbesværede på Aastrup Kloster. 

Nærmere oplysninger hos Helle Mortensen, helleamortensen@gmail.com eller Tove Jensen, 

toje@jensen.mail.dk 

 

  

https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/kalender
https://www.oplevelsescenternyvang.dk/besoeg-os/praktisk-information/
mailto:helleamortensen@gmail.com
mailto:toje@jensen.mail.dk


Besøg i De fem Halder og på Hald Hovedgaard, Det Danske Forfatter- og 
Oversættercenter 
 
De fem Halder består af borgruiner og herregårdsmiljø i det smukke naturlandskab mellem 
Dollerup Bakker og Hald Sø. Navnet De fem Halder dækker over de fem synlige levn, som kan 
opleves her: Gammel Hald, Valdemars Skanse, Hald Slot, Daas Herregård og Hald Hovedgaard.  
 
Se mere her: https://viborgmuseum.dk/bes%C3%B8g-os/de-fem-halder 
 
 

 
Området rummer 800 års magthistorie fra 
middelalderen over reformationen til 
moderne tid. Her har ligget borge siden 1346. 
Årsagen findes bl.a. i Viborgs betydning  
som politisk centrum i Jylland og i lange 
perioder også i Danmark. Byen husede både 
Jyllands landsting og var Jyllands 
kongehyldningssted. 
Vi får en rundvisning med en guide fra Viborg 
Museum.  
 
 
 
 
 
 
Hald Hovedgaard er en gammel herregård 
med en lang historie. Den er fra 1974 ejet af 
staten, og de fredede herregårdsbygninger er 
hjemsted for den Selvejende Institution Hald. 
De har lige siden været brugt i mange 
forskellige litterære sammenhænge - bl.a. 
som hjemsted for forfatterforlaget Arena.  
I januar 2002 fik stedet nye vedtægter, og 
under det nye navn er stedet siden da stillet 
målrettet til rådighed for det danske 
litterære miljø.  
Peter Q. Rannes vil vise os rundt og fortælle 
om centeret.  
Til godset hører 973 hektar jord, der drives 

  

af Naturstyrelsen. 
 
Se mere her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/  
  

https://viborgmuseum.dk/besøg-os/de-fem-halder
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/


 
Onsdag den 24. maj 2023 
 
Program:  
 
Vi starter ved De fem Halder, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg. 
 
Kl. 9.45   Vi mødes på parkeringspladsen ved Naturskolen 
 
Kl. 10.00 – ca. 12 Rundvisning i De fem Halder. Turen varer ca. 1½ – 2 timer og kræver 

fornuftigt fodtøj 
 
Vi fortsætter til Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76 
 
Kl. 12.00  Frokost – hvis køkkenet på Hald er åbent, spiser vi der. Det vides en 

måned før og prisen vil så være 192,75 kr. 
Hvis det er lukket finder vi et andet – ikke dyrere – sted 
 

Kl. 13.30   Rundvisning ved Peter Q. Rannes 
 
Kl. 15.00   Kaffe/te og kage, 45 kr. på Hald Hovedgaard 
 
 
Pris:  Rundvisningerne betales af foreningen. 
Oplysninger om prisen på frokost og betaling fremsendes senest ved endelig bekræftelse på 
deltagelse.  
Deltagerantal: 25 personer. 
 
Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 3.5.2023. 
Tilmeldingen er også bindende i forhold til frokost og kaffe, med mindre andet er aftalt på 
forhånd. 
Evt. afbud til KI´s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 
I KI’s tilmeldingsformular tilføjes i feltet Bemærkninger, om der ønskes eller tilbydes kørelejlighed. 
 
Yderligere oplysninger hos Dorte Vind, dortevind@gmail.com eller  
Inga Thyra Nielsen, ingathyra@hotmail.com  
 

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


Udflugt til Konventum & Højstrupgård ved Helsingør, tidligere LO-skolen 

LO-skolen i Helsingør er et af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensens hovedværker. LO-skolen 

ligner til forveksling et kunstmuseum med sine åbne glasgange og brede klinkegulve, men det er 

ikke tegnet for at appellere til museumsgæster. Bygningen skulle derimod danne rammer for en 

moderne arbejderhøjskole, hvor tillidsvalgte og lønmodtagere kunne videreuddanne sig.  

Arbejderhøjskolen stod færdig i 1969, men er i flere omgange blevet udvidet af arkitekt Jarl Heger, 

som havde været ansat på Clemmensens tegnestue. På grund af sit indgående kendskab til de 

oprindelige ideer ved bygningen, kunne han bevare skolens landsbyinspirerede opbygning, og 

blandt andet derfor kunne byggeriet fredes i 2011. 

I dag holder uddannelses-, konference- og kursuscenteret Konventum til i bygningerne. På den 

måde holdes skolens formål stadig i hævd. 

Vi får en guided tur igennem skolens samlinger af moderne kunst med over 1200 værker af bl.a. 

COBRA-kunstnerne, Trampedach, Heerup m.fl. Dog må vi tage forbehold for eventuel samtidig 

brug af lokalerne.  

 

 

 

Efter frokost på skolen vil Helle Andresen fra Pensionistgruppen tage os på en rundtur i Helsingør 

by og se på gavlmalerier. 

 

 

  



Tirsdag d. 6. juni 

Program: 

 

Kl. 10.20  Vi mødes foran skolen, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør 

Kl. 10.30 – 11.30 Rundvisning ved skolens kunstekspert 

Kl. 11.45 – 13.30 Vi giver os god tid til den legendariske frokost 

Kl. 14.02  Toget afgår til Helsingør Station  

Kl. 14.15 – 15.15 Gåtur med gavlmalerier  

Kl. 15.30  Kaffe på Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør. Betales individuelt 

 

Offentlig transport: Tog fra Helsingør Station 9.54 til Højstrup, ankomst 10.03. Derfra er der få 

hundrede meters gang til skolen 

Pris: 245 kr. for frokost inkl. en vand, som bedes indbetalt på konto 9570-12784503  

Foreningen betaler omvisningen. 

Deltagerantal: 25 personer. 

Tilmelding: Bindende tilmelding via KI´s arrangementskalender, andre møder og besøg Kalender - 
Forbundet Kultur og Information senest d. 20.5.2023. 
Tilmeldingen er også bindende i forhold til frokost og kaffe. 
Evt. afbud til KI´s arrangementsafdeling på arrangementer@kulturoginformation.dk 

Handicapadgang: Konventum har fået tildelt mærket God adgang for sine adgangsforhold. 

Parkering på forpladsen er kun for personer, der kræver særlige hensyn, og man kan derfor hente 

en parkeringstilladelse i receptionen. 

Yderligere oplysninger hos Helle Andresen helleandresen5@gmail.com eller Susy Tastesen 

susytastesen@hotmail.com  

 

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:helleandresen5@gmail.com
mailto:susytastesen@hotmail.com

