
Til alle medlemmer 

Virkeplan 2021 

 

Kære medlemmer 

I modtager hermed virkeplanen for 2021 samt opkrævningen for året. Virkeplanen ser 

(bortset fra datoerne) ud som et kopi fra 2020, hvor alt måtte aflyses på grund af corona. 

Kontingentet udgør kr. 125, som bedes være betalt senest den 1. juni 

 

Ny E-mail eller ændringer i din adresse bedes oplyst til foreningen. Se vores hjemmeside 

www.cm-venner.dk   

 

Bestyrelsen: 

Formand: Carsten Hauerberg, kasserer: Knud Bille, Sekretær: Nanna Gellert 

Medlemmer: Christian Frederiksen, Tove Hagenau, Britta Skøtt, Gudmund Thomsen.  

Suppleant:  Ingebeth Clausen 

 

Virkeplan 

Onsdag den 12. juni kl. 10. Besøg ved Nydambåden, Sottrupskov. Fortælling ved Jørgen Lind, 

Bakkensbro. Jørgen vil fortælle om Nydambådens omtumlede tilværelse fra fundet i Nydam 

Mose til dens nuværende placering på Gottorp Slot. Desuden fortælles om Nydamselskabet, 

bygning af den nye båd, Tveir, nausten og formidlingshuset, der er under opførelse. Ingebeth 

Clausen fortæller om arbejdet med fremstilling af mandskabets påklædning. 

Hvis vejret tillader det, bliver der mulighed for at prøve at sidde i båden. 

Vi slutter med at spise vores medbragte mad i nausten. Øl og vand kan købes. 

 

Kl. 9.30. For dem, der gerne vil kombinere med en lille vandretur, parkeres på stranden ved 

Solhjem, hvorefter stien gennem skoven følges til bestemmelsesstedet. 

 

Fem dages tur til Sjælland, Møn, Lolland og Falster 

27. september – 1. oktober 2021 

Tag med Cathrinesmindes Venner på en 5 dages tur til Sydhavsøerne i dagene fra mandag den 

27. september  til fredag den 1. oktober. Vi bor og spiser på Hotel Falster i Nykøbing Falster, 

hvorfra vi tager daglige ture til nogle af de mange kulturseværdigheder i området. Turen, 

inklusiv fuld forplejning og entreer koster 4.300 kr. pr. person. Tillæg for enkelt værelse, 1200 

kr. 

Frokostpakke medbringes dagligt fra hotellet og spises ved et af de steder, vi besøger. 

Tilmelding inden 15. juni til Nanna Gellert, tlf. 22982612. Depositum 1000 kr. betales ved 

tilmelding på konto: reg. nr. 9797 kontonr. 149705.  Restbeløb senest 15. august. 

Prisen inkluderer: Bus, overnatning, aftensmad mandag-torsdag, morgenmad tirsdag-fredag, 

frokost, tirsdag-fredag, entreer og guidede rundvisninger. 

Prisen inkluderer ikke: afbestillings- eller rejseforsikring, drikkevarer, frokost mandag. 

http://www.cm-venner.dk/


Program: 

Mandag kl. 7.30. Afgang fra Sønderborg med opsamling i Broager, Egernsund og Gråsten. 

27/9 På Sjælland  spiser vi frokost (egen medbragte) og derefter besøger vi Sjællands 

 nye vartegn, Skovtårnet ved Camp Adventure.  Vandretur på godt en km. 

 Turen fortsætter videre til Faxe Kalkbrud, hvor vi ser den imponerende udsigt til 

 hele området og med mulighed for at se den spændende udstilling i Geomuseum 

 Faxe. 

 

Tirsdag Bustur til Møns Klint med besøg på Store Klint og guidet tur på Geocenter Møns 

28/9 Klint. Stierne langs kanten er gjort gangvenlige. 

 Næste stop er ”Liselund”, slot og park fra slutningen af 1700-tallet. 

 Derefter ser vi Klintholm Havn og fortsætter derfra til Vestmøn, hvor vi stopper 

 ved Fanefjord Kirke, der ligesom flere andre kirker på Møn, har en rig dekoration 

 af kalkmalerier.  I nærheden af kirken findes en af Danmarks største langdysser 

 fra jernalderen ”Grønsalen” 

 

Onsdag Morgensang i Maribo Domkirke kl. 9.  

29/9 Polakkasernen i Tågerup er næste mål med de polske sæsonarbejderes 

 mindestuer og museum.  Derefter kører vi til Nakskov og ser Danmarks 

 Sukkermuseum. Begge er med guidede rundvisninger. Hvis tiden tillader det 

 slutter vi dagen med at se ”Dodekalitten” i Kragenæs. Vil man tæt på de opstillede 

 sten, kræver det en lille gåtur. 

 

Torsdag Fuglsang Kunstmuseum og den tilhørende park.  

30/9 Derfra videre til Gedser Kirke, bygget 1915. Arkitekt, P.V. Jensen-Klint. Kirken 

 fremstår som et forarbejde til Grundtvigskirken i København. 

 Gedser Remise med kontroltårnet, kendt fra Olsen-banden film, guidet tur. 

 inden dagen slutter ved Bøtø Nor pumpestation, anlagt 1871, hvor vi håber at se 

 den gamle dampmaskine i funktion. (guidet rundvisning) 

 

Fredag Danmarks Borgcenter i Vordingborg inklusiv iPad-guide.  

1/10 Hjemkørsel gennem Sydsjælland. 

     

 



                    

     

 

Årsmøde 2021 

Onsdag den 10. november: Foredrag kl. 19 ved tidligere stadsarkitekt i Flensborg, 

Henrik Gram, som fortæller om Flensborg by. Derefter årsmøde i Cathrinesmindes 

Venner.  

Medlemsfordele 

Som medlem af Cathrinesmindes Venner har du fri adgang til Cathrinesminde teglværk og 

Museet på Sønderborg Slot. Du modtager orientering på E-mail om vore arrangementer. Vi 

udsender årligt et skrift. Se også www.cm-venner.dk  

Ved tegning af medlemskab til Museum Sønderjyllands Museumsklub, får du rabat på 100 kr. 

(normalpris 300). Medlemskab kan købes i billetsalget på alle museer. 

Medlemskabet giver fri adgang til alle museer under Museum Sønderjylland, rabat (20%) for 

venner, 20% rabat i cafe og butik, 20% rabat på alle arrangementer og gratis deltagelse i 

arrangerede byvandringer. 

http://www.cm-venner.dk/

