
Odsherred Museumsforening 
Invitation til bustur til Kalundborg 

Onsdag den 19. september 2018 kl. 08.30-17.30 
 

Vores bustur går i år til Kalundborg, der nok er bedst kendt for sin 5 tårnede kirke – men byen har 

historisk meget, meget mere at vise frem. 

Kalundborg har stadig velbevarede rester af den spændende middelalderby, og vi besøger alle de 

historiske steder i Højbyen. Stederne ligger tæt på hverandre, så vi kan gå rundt. Til at fortælle og vise os 

rundt har vi allieret os med Martin Pavón fra Museum Vestsjælland og med David Barry, formand for 

Kalundborg Museumsforening.  

  
                                                                          Vor Frue Kirke, Kalundborg 

Arrangementet er en heldagstur med frokost. Alle medlemmer af Odsherred og Holbæk Museumsforeninger, 

samt Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner inviteres med.  

Deltagerprisen er 400 kr. pr. person for medlemmer af én af de tre foreninger og 450 kr. for ikke 

medlemmer. 
 

Dagens program: 

08.15. AFGANG Odsherred Kulturhistoriske Museum, fra P-pladsen ud mod Annebjerg Stræde. 

09.00. AFGANG Holbæk – ved busstoppestedet overfor kommunens administrationscenter, Jernbanevej 6 

10.00. ANKOMST til Kalundborg Museum. 

10.00 - 12.15. Rundtur i Højbyen med Vestborgen, Adelgade, Klostertorvet, Præstegade med Stenhuset og 

Vor Frue Kirke og op i kirketårnene. 

12.30 - 13.30. Frokost med 1 vand/øl/glas vin på Bispegården. 

13.30 - 16.00. På besøg i Kalundborg Museum + særudstillinger + museumshave. Eftermiddagskaffe 

undervejs. 

16.00. AFGANG fra Kalundborg. 

17.00. ANKOMST Holbæk. 

17.40. ANKOMST Odsherred Kulturhistoriske Museum. 

 

Tilmelding 

Du skal tilmelde dig inden 30. august 2018 på vores kontaktformular, som du finder her  

Samtidig skal du indbetale deltagerprisen til vores konto i Dragsholm Sparekasse: 

           Reg. 0537 kto. 0000743933. Husk ved betaling at oplyse navn, mailadresse og opsamlingssted. 

Senest en uge før turens afholdelse får du en mailbekræftelse fra Odsherred Museumsforening på din 

tilmelding og betaling. Har du spørgsmål, så kontakt formand Kjeld Jensen på tlf. 52241999. 

 

Husk påklædning efter vejrliget, da vi er ude en stor del af dagen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

http://www.odsherred-museumsforening.dk/kontakt.php
http://www.odsherred-museumsforening.dk/kontakt.php

