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Tag med på en spændende forårsudflugt til

Skåne
tirsdag den 14. maj 2019
hvor vi med Carsten Egø Nielsen som guide besøger flere historiske steder.
Afgang:
Slagelse Busterminal kl. 08.
Hjemkomst: Slagelse Busterminal kl. 19.
Forårsturen begynder på busterminalen ved Slagelse station, hvor vi stiger op i en af Egon’s store
komfortable busser. Vi kører over Sjælland og Øresundsbroen og holder ved Skånegården, hvor vi
nyder en kop kaffe ved bussen. Derefter kører vi videre tværs over Skåne til S.t. Olof, en af Nordens
bedst bevarede valfartskirker. Efter rundvisning besøger vi den nærliggende kilde, hvor mange i
tidens løb har søgt lykke og helse.
Fra S.t. Olof kører vi mod syd forbi herregården Tunbyholm og får gårdens historie.
Frokost (lunch) nydes på Österlen Gårdsbutik & Restaurang (Ingelstads kalkon).
Efter frokost kører vi videre sydpå til Bollerup, som er en velbevaret senmiddelalderlig herregård. Vi
skal ind at se nogle af bygningerne, der i dag er indrettet som landbrugsskole. Ældste del er fra ca.
1460 og genopbygget efter en brand i 1523. Bygningen kan måle sig med det mere kendte
Glimmingehus.
Fra Bollerup kører vi mod syd til Kåseberga, hvor vi besøger Ales stenar, som er blandt Skandinaviens
betydeligste oldtidsmonumenter. Skibssætningen er den største, der er bevaret.
Efter kaffe og kage går turen tilbage langs Skånes sydkyst via broen til Slagelse.
Kom med og få hele historien fortalt af Carsten Egø Nielsen.
Pris 650 kr. for medlemmer og 700 kr. for gæster.
Bindende tilmelding og betaling senest 5. april 2019.
Tilmelding på mail til formand@norden-slagelse.dk eller på tlf./sms til 21 26 21 82.
Betaling på reg.nr. 2204, konto nr. 6277 848 277.
OBS: Ved afbestilling mindre end 14 dage før turen, vil det indbetalte beløb ikke blive tilbagebetalt.
Inkl. i prisen:
Bustur inkl. broafgift.
Formiddagskaffe/te og kage.
Besøg i S.t. Olofs kirke.
Frokost på Ingelstads kalkon, ekskl. drikkevarer.
Besøg på Bollerup herregård.
Buskaffe/te og kage.

