
Forårsudflugten 30. maj 2015 
Turen går til Odsherred 

 
Lammefjordinddæmningen, fra fjord 
til jord, hvem befolkede det nye land? 
Hør om pumpestationens historie og 
fortælling om hvor meget vand, der 
dagligt passerer. Hvem var det der 
flyttede ud på det nye land, og hvilke 
leveforhold måtte de leve under. Det lille 
museum viser, hvordan man byggede 
dæmningen, og hvilke problemer og 
tragedier det medførte. Der gøres stop på 
dæmningen for at se den minde plade, 
som Dronning Margrethe II afslørede den    

  3. april 1973.  
 
Odsherreds Brandmuseum i Asnæs 
Her kan de 5 hestetrukne brandsprøjter beses 
og de 21 motoriserede brand- og rednings-
køretøjer. Brandkøretøjerne har spændende 
historier, og museet indeholder en meget stor 
samling af fortjenstmedaljer fra brandvæsener 
i hele verden. Mere end 200 forskellige 
medaljer kan ses i forskellige udstillingsskabe 
 
 

Frokost indtages på Anneberg Cafe & 
Restaurant 
Restauranten ligger i forbindelse med 
”Anneberg samlingerne”, som er Hempel 
Glasmuseum. Der er ikke umiddelbar adgang 
fra Restauranten til   Hempel Glasmuseum, 
uden at skulle betale entré. 
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Psykiatrisk Museum Nykøbing Sj. forhenværende sindssygehospital fra 1915. 
Der holdes et lille foredrag om Hospitalet og dets beboere, 
samt behandlingsmåder, som er blevet brugt gennem tiden.  
Vi bliver delt i 2 hold, hvor det ene ser museet på egen hånd 

medens det andet er 
på rundvisning -  
hvorefter vi bytter. 
Derefter er der en 
lille rundvisning i 
kapellet og et besøg 
på ”De hjerneløses 
kirkegård”.  
 
 

 
Eftermiddagskaffe drikkes på Elverdamskroen 
Elverdamskroen blev etableret i 1600 tallet som 
udskænkningssted for bønder, der ventede på at 
få deres korn malet til mel på møllen ved 
Elverdamsåen. Kroen har også været post og 
diligencestation.  
Kroen er i tidens løb brændt to gange - sidste 
gang i 1879 og man kan stadigt finde materialer 
fra disse brande under kroens gulve. Fra fyrrerne 

og frem til halvfemserne blev kroen drevet af den samme familie, familien Brun. Kroen har 
gennem de sidste 300 år overlevet brande og skiftende ejere, og sådan vil det nok fortsætte 
med de næste 300 år. 
 

Opsamling på Herlev S-station kl. 07:30  
Opsamling på Høje Taastrup S-station (Afgang præcis) kl. 07:55 
Ankomst til Høje Taastrup station ca. 17:25 og på Herlev S-station ca. kl. 17:45 
 

Pris for turen er 425.- kr. og tilmelding skal ske til Anna Margrethe Krogh-Thomsen på 
mail krogh@get2net.dk. Drikkevarer er for egen regning. 
 

Husk at skrive i mailens emnelinje FORÅRSUDFLUGTEN 
Tilmelding senest 1. april 2015 
 

Tilmeldingen er bindende og der gives ikke penge retur. 


