
Varde Landboforenings Seniorklub 
Sommer tur til Nordsjælland 

7.– 8.- 9. juni 2023 
 

1. dag Afgang med bus, fra parkeringspladsen v. Campus Alle kl. 07.00, 

over Fyn til Sjælland, hvor vi besøger Egholm Slot 

Egholm slot er bygget 1842 af Wolfgang Von Haffner. Det er med sine 

2000 m2 beboelse et lille slot, men med stor historie. 

Vi skal have rundvisning på 
slottet, og se det meget 
spændende krigsmuseum. 
Der bliver serveret kaffe og 
sandwich. 
Efter dette besøg kører vi 
mod Hillerød hvor vi besøger 
Frederiksborg Slot og den 
smukke Barokhave. 
Kl. ca. 17:30 checker vi ind på Hillerød Hotel, hvor vi de næste 2 nætter 
bor.Kl. 18:30 er der middag og resten af aftenen er der hyggeligt samvær. 

 
2.dag  
Efter morgenmad er der afgang kl. 8:00 
Vi kører nordpå til Dronning Mølle.  Rudolph 
Tegners Museum og Statuepark er et 
kunstmuseum midt i det fredede, 
enebærbevoksede og lyngklædte hede- og 
naturområde kaldet Rusland syd for 
Dronningmølle i Nordsjælland. Museet er et 
særpræget monument over en enkelt 
kunstner, billedhuggeren Rudolph Tegner 

selv.  
Frederiksborg Slot 



.Tegners Museum & Statue park. 

Herefter går turen mod Helsingør, hvor vi spiser frokost (sandwich) med 

udsigt til Sverige. 

Kl. ca. 13:30 besøger vi Søfartsmuseet.   
Museet for Søfart fortæller historien om Danmark som søfartsnation i 
rammer skabt af den prisvindende tegnestue BIG – Bjarke Ingels Group. 
 

Søfartsmuseet. 
 
Efter en smuk tur ad 
Strandvejen, langs 
Øresund, ankommer vi til 
Dyrehavsbakken, hvor der 
er mulighed for at gå lidt 
rundt blandt forlystelserne,  

inden vi skal spise i den ”Hvide Hest” og bagefter skal se Cirkusrevyen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrehavsbakken er verdens ældste eksisterende forlystelsespark.     



Mon ikke alle er mættet af dagens mange oplevelser, og efter 
Cirkusrevyen kører vi tilbage til Hillerød og vores Hotel. 
 
Krudtværksmuseet. 

Dag 3. Tiden er nu kommet til 
at vende hjem til det jyske, men 
inden er der stadig et par 
oplevelser. Når kufferten er 
pakket og morgenmaden er 
spist er der afgang kl. 9:00. 
mod Frederiksværk, hvor vi 
besøger Krudtværksmuseet. 
Det gamle krudtværk, er i dag 
omdannet til friluftsmuseum. 

Her kan du bl.a. se en række bygninger, effekter og maskiner fra gamle 
dage. Flere af møllerne, der skaffede energi til produktionen, fungerer 
fortsat, og i det hele taget er krudtværket meget velbevaret. 
 
Næste stop på hjemturen bliver 
Svanholm Gods. Siden 1978 har 
Svanholm Storkollektiv ejet og 
drevet godset Svanholm. På 414 
hektar bor 80 voksne og 50 børn, 
der hver især former stedet og 
forvalter fællesskabet i enighed 
og diskussion.  
Nogle er ansat af kollektivet i 
forskellige arbejdsgrupper, der varetager den daglige drift, mens langt de 
fleste arbejder ude i diverse jobs. Frokosten indtages her (sandwich) 
 
Efter dette besøg kører vi hjemad, og i Vissenbjerg slutter vi disse 
oplevelsesrige dage af med aftensmad.   
 
Samlet pris pr. person: 4.480 kr. enkeltværelsestillæg 680 kr. 
Prisen inkluderer alt, dog er drikkevarer derudover. 


