Dragør Kommunes pensionistskovture 2021
Tur ”Ud i det blå”
Herslev Bryghus og Herthadalen
Tirsdag d. 24.august kl.9.00-16/17
Besøg på HERSLEV BRYGHUS med smagsprøver
– Økologisk Gårdbryggeri siden 2004
Drømmen om at brygge ordentlig øl, med råvarerne fra Herslevs marker
og haver, startede i 2004, da landmanden Tore Jørgensen startede et
økologisk bryggeri på sin gård. Herslev Bryghus er et af Danmarks få
gårdbryggerier; det vil sige, at kornet til øllet dyrkes på markerne omkring
bryggeriet. Det er naturøl, brygget på landskabets smage, og derfor kan
du både få hybenøl og birk, hvedeøl med asparges og
spontanfermenteret hø-øl fra Herslev Bryghus, alt efter hvilken årstid du
kommer forbi. Der bliver dog også kælet for de klassiske bryg, og vi får lov
at smage lidt af hvert.

Efter besøget tager vi til Herthadalen i Lejre for at spise frokost og drikke
kaffe. Herthadalens restaurant er stolt af at kunne sige, at den nu er en
del af Sjællands første nationalpark – Skjoldungernes Land.
Nationalparken blev indviet den 21/3 2015 i Ledreborg slots Slotslade,

hvor Herthadalen var med til at give smagsprøver i form af “Urokse” fra
Sagnlandet Lejre.
Pris: 200 kr.
Vi mødes ved det gl. Gøg og Gokke kl. 9.00 eller kl. 8.45 ved
SuperBrugsen.

Tur 3: Stevns
Gjorslev Gods og Traktørstedet Bøgeskoven
Onsdag d. 25.august kl. 9.00-17
Her er stadig billetter at få

Turen går til Stevns, til Danmarks største middelalderslot, Gjorslev Gods
påbegyndt i 1396. Her får vi en rundvisning på slottet, og mulighed for at
gå tur i parken. Efter en kort køretur når vi Traktørstedet Bøgeskoven, der
ligger i skoven og helt ud til vandet. De byder på en lækker buffet.
Derefter sightseeing i området med kalkbrud, Stevns Fyr mm. Kaffe og
kage bliver der også tid til. Slottet er ikke egnet for gangbesværede.

Pris: 200 kr.
Vi mødes ved det gl. Gøg og Gokke kl. 9. Mulighed for opsamling kl. 8.45
ved det nye SuperBrugsen.

Husk coronapas, evt. mundbind og/eller gældende regler.
Fælles for alle ture:
Du kan kun deltage i en af turene, og du kan kun købe 2 billetter.
Turen gennemføres v. min. 45 deltagere.
Billetter bookes efter først til mølle princippet fra d.14.7 til 22.7.
Der gives numre som skal oplyses ved udlevering og betaling af billetter.

Kontakt Jytte Zaar på mail: jytttezaar@mail.dk
Eller mobil/sms: 21 48 28 98
NB.: Betaling og udlevering af billetter sker i Aktivitetshuset, Wiedergården 2,
torsdag den 22. juli i informationen fra kl. 10-12.
Betaling med Dankort eller MobilePay
Opsamling ved stoppestedet v. det nye SuperBrugsen eller ved det gl. Gøg og
Gokke på P-pladsen på hjørnet af Kirkevej og DB Dirchsens Allé. Husk at
oplyse det v. billetkøb.
Ret til ændringer forbeholdes.

