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Kommende arrangementer:
Torsdag d. 25. maj:
Fredag d. 2. juni:
Torsdag d. 8. juni:
Onsdag d. 14. juni:
Torsdag d. 15. juni:
Onsdag d. 16. august:
Torsdag d. 24. august:
Søndag d. 10. sept.:

Rundvisning på Radarstationen i Stensved rykket til efter sommerferien.
Kulturnatten i Vordingborg. Mange aktiviteter omkring Borgcentret.
Reception for en 70-årige fødselar.
Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.
Tur med færgen Møn. Max 36 passagerer.
Rundvisning på Borgring, Køge. Datoen kan rykke p.gr. af TV-optagelser.
Grillaften på Museumsgården, Møn
Sensommerturen: Heldagstur til Sagnlandet Lejre.

Kulturnatten i Vordingborg
På den anden side af Algade fortsætter volden langs
parkeringspladsen og tilbage til borgen. Undervejs
fortæller Thomas om byen og borgen, og viser
eksempler på, hvordan Vordingborg så ud i 1300-tallet.
Turen varer ca. 1 time.
Gratis deltagelse og ingen tilmelding. Mødested ved
Gåsetårnet.

Gåsetårnet by night kl. 17 - 22

Kulturnat fredag d. 2. maj
Kulturnatten i Vordingborg i år falder på en fredag, hvor
der traditionsmæssig arrangeres mange fine
kulturtilbud.
På Danmarks Borgcenter inviteres på aftentur langs
volden, en tur i Gåsetårnet, ose-tur i museumsbutikken
og lækker mad i Cafe & Restaurant Borgen.

Aftentur på volden kl. 19.30
Med udgangspunkt i Danmarks Borgcenter inviterer
historiker og afdelingsleder, Thomas Tram Pedersen, på
en aftentur rundt om middelalderbyen Vordingborg.
Vandringen følger byens gamle vold, der går langs
kirkeengen, forbi kirken og gennem Aages grav.

Oplev aftensol, solnedgang eller måske en flot
stjernehimmel fra toppen, når vi på Kulturnatten åbner
Gåsetårnet for aftenbesøg helt frem til kl. 22.00.
Udsigten fra tårnet er formidabel hvad enten man
vender blikket mod havnen, havet og broerne eller mod
borgterrænet, hvor det netop denne aften vil summe af
liv og aktiviteter fra det store DGI sportsevent.
Pris voksne 25,00 kr. / børn (4 – 17 år) 20,00 kr.

Museumsbutikken kl. 10 - 22
Læg aftenturen forbi den nye, flotte museumsbutik,
hvor et væld af lækre, sjove og anderledes produkter
fylder hylderne – smykker, legetøj, søde sager, bøger,
gaveartikler og meget mere – alt sammen med et
“touch” af viking.
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