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Redaktøren af Nyhedsbrevet har været ude for et alt omfattende IT-nedbrud. I forbindelse med installering af ny printer, som
krævede downloadning af Windows styresystem 8.1 (som det hedder på det nye ”dejlige” dansk-engelske sprog) blokeredes det
eksisterende computerindhold. ALT GIK I SORT……Derfor har der ikke været EDB kontakt til omverdenen i små 3 uger!!! Og
derfor får modtagere af Museumsforeningens Nyhedsbreve først sent beskeder på arrangermenter i kommende uge:

Grillaften på Museumsgården torsdag d. 27. august kl. 15.30
Sensommerturen går i år til:
Frederiksborg Slot i Hillerød søndag d. 30. august

Museumsforeningens Sensommerudflugt 2015 går til:

Frederiksborg Slot i Hillerød
Søndag d. 30. august 2015
Program:
Kl. 07.30:
Afgang fra Stege Rutebilstation.

Kl. 08.00:
Afgang fra Søparkeringen, Vordingborg.

Kl. 8.15:
Bårses østlige pendler P-plads ved
motorvejen.
Formiddagskaffen indtages som på
charterrejse: I ”fly”sæderne under vejs.

Kl. 7.30 fra Stege, Kl. 8.00 fra Vordingborg. Retur ca. kl. 18.00

Kl. 10.00:

Kl. 12.30:

Ankomst til slottet.
Vi inddeles i 3 hold med hver sin guide.
Alle hold får en overordnet introduktion til HELE slottet, og bliver herefter
vist rundt til tre særudstillinger:
Dronning Margrethes dragtkalvakade.
Besættelsestiden: Danmark 1940-45.
Grundloven.
Danmark-Rusland 1700-1900.

Indtages en yderst lækker frokost med
bl.a. Australsk Rumplesteak på Jensen
Bøfhus 5 minutter fra Slottet. Der
serveres også vegetarretter. Skal ordres

Kl. 14.00:
Går vi til Danmarks flotteste barokhave
lige øst for Slottet. For små 20 år siden
undergik haven en omfattede restaurering, og står nu fantastisk smuk.
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Grillaften på
Museumsgården
Pris:
Kr. 275,00 for medlemmer.
Kr. 350,00 for ikke medlemmer.
Betaling indsættes på konto i
Møns Bank:
Reg.nr. 6140 – Konto nr. 41 17 931
snarest muligt – dog senest 24. august.
Husk MEDLEMSNUMMER.

Tilmelding:
Tel: 40 46 01 12
Mail: john@holmer-as.dk
Max: 100 deltagere.

Frederiksborg Slot
og Slotshave

Med 7 mands spillemandsorkester…..
Torsdag d. 27. august kl. 15.30
Program:
Kl. 15.30: Velkomst med kaffe og kage.
Kl. 16.00: Guidet rundvisning på gården.
Kl. 18.00: Grillede bøffer m.m.m. samt salatbar.
Drikkevarer kan købes. Underholdning med fællessang.
Pris:
Kr. 100,00 for medlemmer og 130,00 for ikke medlemmer.
Betaling ved ankomst.
Tilmelding:
Mail: john@holmer-as.dk
Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt og senest mandag d. 24. august.

Frederiksborg Slot er opført på tre øer
eller holme. På den største ligger
hovedslottets anlæg, der består af tre
fløje prydet med majestætiske tårne og
spir. Bygningerne, der er i tre etager,
er bygget af røde mursten med grå
sandstensbånd. Taget er belagt med
kobber.
Slottets fløje er navngivet efter deres
funktion. Midterfløjen hedder
Kongefløjen, fordi den oprindelig husede kongen og dronningen. Den
ene sidefløj kaldes Prinsessefløjen,
mens den anden hedder Kirkefløjen og
rummer slotskirken og riddersalen.
De to øvrige holme er bebygget med
stalde og administrationsbygninger. I
dag findes museets administration og
konservatorværksteder i disse
bygninger.
Da man byggede det nye slot sammen
med resterne af den gamle herregård,
måtte man anlægge en flot svunget bro
mellem to af holmene for at forbinde
de forskellige dele. Denne bro kaldes Sbroen.
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