Forårsudflugt 25. maj 2019
Turen går til Møn, Museumsgården og Samlermuseet i Stege.
Vi kører først til Museumsgården i Keldbylille.
Hvor vi får en rundvisning på Museumsgården.
Bondegården er fra det 18.århundrede. Den står som
dengang Hans Hansen forlod gården. Bondestuer,
køkken, stalde, vogne, redskaber, på den 4-længede
gård.
Museumsgården er en typisk østdansk
udflyttergård, gården lå oprindelig i Keldbylille
landsby, men landboreformerne i slutningen af
1700tallet medførte, at mange gårde blev flyttet
ud på markerne, væk fra landsbyfællesskabet.
Gården blev opført i sin nuværende placering i år
1800, som en firlænget bindingsværksgård med
stråtag.
Årstallet kan ses på skorstenshammer, som sidder i bjælken over skorstenen i
bryggerset.
Gården består af stuehus i syd længen, bryggers,
vognport og hønsehus i vest længen, kostald i
nordlængen og hestestald i øst længen. Gården er
bygget i bindingsværk, og kalket over efter
østdansk skik, så murene fremstår ensfarvet hvide.
Ligesom mange andre gårde har Museumsgården har
gennem tiden haft flere navne, først Høvangsgården,
siden Skuldebjerggård og nu Museumsgården.
Men i folkemunde har den længe heddet ’Hans
Hansens gård’. I mere end halvdelen af de 164 år, den
var i privat eje, var der nemlig en Hans Hansen der
sad for bordenden.
Den første Hans Hansen ejede gården fra 1819 til
1852. Han blev farfar til den anden Hans Hansen, der ejede gården de sidste 51 år,
fra 1913 til 1964.
Afg. Fra Museumsgården kl. 11.30 præcis.

Vi køre videre til Thorsvang Danmarks Samlermuseum og ankommer ca. 11.50
Her bliver der en mulighed for en Rundvisning i Bunkersen (20 minutter, max 16
personer pr. gang) vi bliver delt op i hold for dem der ønsker at komme i
bunkersen.

Besøg de gode gamle dage i Thorsvang. Her kan du opleve verden af i går. Gå en
tur gennem de gamle butikker og værksteder, der bugner af alverdens ting fra de
skønne dage, hvor farfar var ung.

Der bliver mulighed for at gå rundt på egen hånd på samlermuseets store område,
indtil frokost, som også spises her.
Vi ankommer og det første vi bliver præsenteret for, er den gamle købmandsbutik.

Derefter er det op til jer selv at gå rundt, og i
hvilken rækkefølge, om hvad der kan
interessere jer at se, men der burde være tid nok
til at I kan nå at se det hele.

Frokost 13:00-14:15 (drikkevare er på egen betaling)
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I skolestuen kan I tænke tilbage til jeres egen skoletid, gå op til venstre og se Stege
byrådssal. I bilværkstedet er der biler fra jeres barndomstid, ja glæd jer til at blive
inspireret til at fortælle jeres børn og børnebørn om hvordan jeres barndom var.

Gik du i byen for din mor, f.eks. til slagteren, eller Isenkræmmeren og måske fik du
lov til at gå ind til legetøjshandleren og se hvad du ønskede dig til fødselsdag eller
jul.

Der er også andre små værksteder og butikker at se på.

Der er igen mulighed for at gå rundt og se de store spændende samlinger indtil vi
skal køre videre.
Præcis Klokken 15:15 fra Thorsvang Danmarks Samlermuseum
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Udby kro, Ank.: 15:45
(Få antal toiletter, Tid til at tisse af inden kaffen)
Eftermiddagskaffe med Kringle Kl. 16:00

Udby Kro er en gammel, kongelig privilegeret kro, af hvilke der findes 131 i
Danmark. I 1283 bestemte Kong Erik Klipping, at der rundt i landet skulle
oprettes kroer. Han blev i øvrigt slået ihjel i en lade, fordi der ikke var en kro i
nærheden. I 1366 besluttede Dronning Margrethe I, at der skulle være en kro
på de store veje for hver 4. mil. Dette blev senere ændret til 2 mil.

Udby kro, Afg.: 17:00
Kl. 17.00 kører bussen igen mod Ølby, Høje Tåstrup og Herlev.
Og ank. Ølby ca.17.45, Høje Tåstrup ca. 18.20, og Herlev ca. 18.50.

Pris for turen er 450 kr. og 475 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen
på mail krogh@get2net.dk , mobil nr. 5092 1478 senest 10. maj.
Husk at skrive opsamlingssted og i emnefeltet FORÅRSUDFLUGT.
Tilmeldingen er bindende, og der gives ikke penge retur.
Start fra Herlev St. 7.30. Opsamling v. Høje Tåstrup St. 7.50 og Ølby S-station
8.20 på alle tidspunkter afgår bussen præcis!
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