Sommerudflugten 25. maj 2013
Turen i år går til det skønne Nordsjælland, hvor vi bl.a. skal se på både det danske bondeliv
igennem tiderne, samt mødet mellem ind- og udvandring.
Vi vil besøge Hannes Minde i Herlev
”Hannes Minde er det ældste hus i
Herlev. Det var oprindeligt et
husmandssted, som i 1879 blev købt af
en bornholmsk pottemager-familie.
Udstillingen fortæller om forskellige
perioder fra 1910 til 1960. På første sal
vil vi se museets særudstilling. Der vil
være personale til stede, som vil
fortælle os om husets historie.

Efter Hannes Minde besøger vi
Immigrant-museet i Farum
Museet fortæller bl.a. om de svenske,
polske og tyske indvandrere omkring
1850 til 1920.
Museet viser også noget om, hvordan
udvandringen til fx USA var i samme
periode samt om indvandring til
Danmark, både i fortid og nutid.
Derudover er der en udstilling om
hvordan madkulturen har forandret det
danske samfund.

Frokosten indtages på den dejlige
Flynderupgård i Espergærde
Efter frokosten er der tid til at besøge
selve museet, hvor der vil være
mulighed for at se, hvordan
bondelivet i Nordsjælland blev levet
omkring 1920-erne eller se en af
landets fineste samlinger om fiskeriet
på Øresund.

Vi vil også besøge Æbelholt Kloster
Æbelholt har sin historie helt tilbage til omkring
1224, hvor klosterets første abbed Vilhelm blev
helgenkåret som Sankt Vilhelm. I 1930 – 50-erne
blev der udgravet over 800 skeletter. Nogle af dem
er udstillet i selve museet og viser datidens
lægekunst. Museet har også en skøn have med
urter, som munkene brugte til at helbrede med.

Eftermiddagskaffen bliver indtaget på Ganløse Kro.
Vi slutter dagen med at drikke kaffe på Ganløse Kro. Vi bliver i den gamle tidsalder, da
Ganløse Kro første gang blev nævnt i Frederik d. 5.s matrikel fra 1688. Selve bygningen
Ganløse Kro er dog ikke fra den tid, men er kun ca. 110 år gammel. Der har været
privilegerede kroer i Danmark fra omkring 1100 tallet.

Tilmelding
Tilmelding senest 13. maj 2013 til Bodil Thomasberg på tlf. 48 14 27 93 eller på
E-mail bodil@bodilogniels.dk Pris 350 kr. pr. person – drikkevarer egen regning.
Først til mølle princip. Betaling kan ske pr. check eller på foreningens girokonto 220 8628
til vor kasserer Lena Sørensen. Tilmelding og betaling kan også ske på vores
medlemsmøder. Tilmelding er først gældende, når betaling er indgået. Ved afmelding
returneres pengene kun, hvis pladsen bliver afsat til anden side.
Der vil være påstigning på bussen på: Høje Tåstrup Station kl. 8.30 og Herlev Station kl.
8.50. Husk at oplyse, hvor du vil stige på bussen ved tilmeldingen – det er vigtigt, så vi
ikke venter forgæves. Husk at bussen afgår PRÆCIS. Vi glæder os meget til at se jer på
vores tur. Ret til ændring i programmet forbeholdes. Forbehold for aflysning ved for få
tilmeldinger.
Venlig hilsen Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.
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