
1 

Forårsudflugt d. 11. juni 2022 

I år går turen til  

Slagelse og Korsør 
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Kl. 07:45 Afgang fra Herlev station 

Kl. 08:15 Afgang Høje Tåstrup station 

Kl. 09:30 Ankomst Vestsjællands / Slagelse museum og Trykkeri museet, som begge 

ligger på hver side af en indkørsel.  

Trykkerimuseet er onsdag og lørdag et arbejdende museum. De laver forskellige ting 

på bestilling.  

Slagelse museum er også et meget 

spændende museum, hvor der er en 

afdeling med museumsgade med gamle 

forretninger, Købmand, fotohandler, 

barber- frisørsalon, skrædder værksted, 

og en gade med rigtige gamle håndværk, 

ja gulvet som ser ud som om det er 

brolægning, måtte vi ned og føle på for 

at forstå at det var malet, så naturligt at 

det ser ud som brosten.  

Kl. 11:40 Afgang Vestsjællands / Slagelse museum og Trykkeri museet 

Ca. 12:00 Ankomst til Restaurant Bedstes Hus, hvor vi spiser frokost

Kl. 13:30 afgang Restaurant Bedstes Hus

Kl. 14:00 Korsør By- og Overfartsmuseum, som siden 1997 har det haft til huse i en 

tidligere magasinbygning i byens gamle fæstning. 

Dette museum har også mange spændende ting at se, især forskellige interiør fra 

færgerne der sejlede mellem Korsør og Nyborg i århundreder. 

Man kan se en opdækning på en færge, hvor porcelænet har DSB logo, som man ikke 

ser andre steder.  
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Også her er der spændende gamle butiksmiljøer, som kalder minder for vores 

barndom.  

Kl. 15:30 Afgang Korsør By-og overfartmuseum. 

Kl. 15:45 Ankomst til Restaurant 
Laguna, hvor vi drikker kaffe

Kl. 16:40 Afgang fra Restaurant 
Laguna

Kl. 17:45 Ankomst til Høje Tåstrup 

station 

Kl. 18:05 Ankomst til Herlev station 

Prisen for forårsudflugten er kr. 475.- for medlemmer 

og kr. 525.- for ikke medlemmer. 

Tilmelding til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på mail 

krogh@get2net.dk  eller på mobil: 5092 1478  

Tilmelding senest 20. maj 2022.

Tilmeldingen er bindende og der gives ikke penge retur. 

mailto:krogh@get2net.dk
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Vi glæder os til at ser jer på turen 




