Forårsudflugt 27. maj 2017
Kom med på en spændende og
hyggelig slotstur til Hornsherred.
Vi besøger
Selsø Slot og Jægerspris Slot
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Forårsudflugten 27. maj 2017
går til det smukke Hornsherred
Bussen kører fra Herlev St. kl. 8.30, Ballerup St. 8.40, Roskilde St. 9.10
Selsø Slot og Kirke
Ankomst 9.30 - Afgang kl. 12.00
Selsø Slot som har Danmarks ældste fungerende køkken.
Selsø blev bygget i 1570’erme af adelsmanden Jakob Ulfeldt d.æ., som var en af
rigets mægtigste mænd og medlem af
Rigsrådet. Ulfeldt byggede tillige herregårdene Bavelse og Ulfeldtsholm (i dag
Holckenhavn).
Selsø lå oprindelig på en holm i en sø
med å-forbindelse til Roskilde Fjord, og
her lå før den nuværende bygning et mindre middelalderligt borganlæg, hvorfra
den store stenbrønd på gårdspladsen
stammer. Ulfeldt-familien solgte Selsø i
1624 og efter skiftende ejere blev godset
købt af den driftige adelsdame Berte
Skeel i 1682. Meget tyder på, at hun har
opholdt sig en del på Selsø, når hun ikke
var i sit palæ på Kongens Nytorv i København. Da hun døde uden at efterlade
sig arvinger overtog hendes nevøer og
niecer hendes righoldige gods, og således
endte Selsø i hendes niece Charlotte Amalie Skeel og dennes mand, Christian
Ludvig von Plessens eje i 1721.
Hvis der er adgang til Selsø Kirke denne dag, vil vi kigge ind.
Gerlev Kro Frokost
Ankomst 12.15 - Afgang 13.15
Kroen er en charmerende bindingsværksejendom, der giver indtryk af at være en
Kgl. Privilegeret Kro. Det er imidlertid
ikke tilfældet, fordi stedet først fra 1967
har fungeret som kro. Før da har der været café og konditori og mange lokale
borgere beretter om, hvordan stedet inden da fungerede som egnens forsamlingshus der blev brugt ved møder, gymnastik, dans og lignende. Frokosten vil her på kroen bestå af 2 slags sild, fiskefilet,
3-4 kolde anretninger, 3-4 varme anretninger, ost med kiks og druer.
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Jægerspris Slot
- med Grevinde Danners gravsted.
Ankomst 13.30 - Afgang 16.00
Vi besøger det gamle jagtslot, som blev
Frederik VII og Grevinde Danners bolig.
Kong Frederik VII erhvervede Jægerspris Slot den 21. april 1854 på sin hustru,
Louise Christine Danners fødselsdag.
Herefter blev de oldenborgske kongers
gamle jagtslot til privatbolig for landets
konge og siden enkesæde for Grevinde
Danner. På museet kan man se audienssalen, kongens arbejdsværelse med den
imponerende pibesamling, tårnværelset
og jagtstuen med kongens store våbensamling, samt grevindens kabinet med de
smukke møbler. I slotsparken kan Grevinde Danners grav ses og bag en mur
børnehjemmets kirkegård. Desuden står
der i skoven 54 mindestøtter over nogle
af kongerigets store mænd.
Til gavn for fattige og efterladte piger. Børnehjemmets historie for tæller
om grevinde Danners ønske om, at Jægerspris Slot og gods efter hendes død
skulle være en Stiftelse til "gavn for fattige og efterladte Piger". Allerede i begyndelsen af 1900-tallet var Stiftelsen en af landets største børneinstitutioner og
er også i dag hjem for mange børn.
I udstillingen fortælles, hvordan børnene levede og boede på børnehjemsafdelingerne rundt om slottet i 1920’erne, 30’erne, og 40’erne, og her vises, hvorledes
dette store private børnehjem har haft betydning for børneforsorgen i Danmark.
Eftermiddagskaffe
kl. 16.15
Slangerup Sognegård
Vi besøger Slangerup
Kirke og får en lille fortælling om kirken og
dens virke. Derefter går
vi igennem kirkegården
til sognehuset for at drikke kaffe/te og spise kage.
Efter besøget i Slangerup
går turen hjem via Ballerup, Herlev og Roskilde
st. i denne rækkefølge.
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Afgang og opsamling fra Herlev Station kl. 8.30
Opsamling Ballerup Station kl. 8.40
Opsamling Roskilde Station kl. 9.10
Vi besøger følgende spændende steder:
Selsø Slot og Kirke, Gerlev Kro, Jægerspris Slot, Slangerup kirke
Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Hjemkørsel via Frederikssund, Ølstykke, Roskilde og forventet ankomst til
Herlev Station ca. 18.30

Pris for denne spændende og hyggelige tur er 395 kr.Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på mail krogh@get2net.dk
mobil nr. 5092 1478 Tilmelding senest 1. maj.
Husk at skrive opsamlingssted og i emnefeltet FORÅRSUDFLUGT.
Tilmeldingen er bindende, og der gives ikke penge retur.
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