Næstved Museumsforening
Ringstedgade 4B
4700 Næstved

Næstved, den 2. maj 2019

Kære medlemmer
Invitation til sommerudflugt til Lejre
Som tidligere annonceret inviteres I hermed til en udflugt (kør-selv-udflugt)
søndag, den 26. maj 2019
med følgende program:
•

Kl. 8.45 Vi kører fra Rådmandshaven, Næstved (p-pladsen foran kommunens administrationsbygning), efter at have fordelt os i bilerne.

•

Kl. 10.00 mødes vi ved hovedindgangen til Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320
Lejre (www.sagnlandet.dk). De der ikke skal have andre passagerer med kører direkte
hertil.
•

Man kan indlede besøget med en film

om Sagnlandet i velkomstcenteret, hvorefter vi hver
især kan gå rundt i besøgscenteret og bl.a. kan se
den rekonstruktion af en høvdingehal, der er ved at
blive bygget.
•

Kl. 13.00 mødes vi i cafeteriet til en

frokosttallerken. Man køber selv drikkevarer.

•

Derefter kører vi ned til Lejre Museum (ca. 1 km), Orehøjvej 4B, 4320 Lejre
(www.lejremuseum.dk)

•

Kl. 14.30 får vi en rundvisning på museet (ca.
1 time), hvorefter der er mulighed for at gå
lidt rundt på egen hånd før museet lukker kl.
16.

•

Hjemkørsel sker når man selv ønsker det.
Husk at være hjemme i så god tid, at I kan
stemme til EU-parlamentsvalget og et eventuelt folketingsvalg (?)

Prisen for udflugten er 250,- kr. for medlemmer og 350,- kr. for ikke-medlemmer. Bemærk at
billetten til Sagnlandet gælder hele året.
Tilmelding skal ske senest den 24. maj til Jørgen Elming tlf. 42 24 15 76, evt. på SMS eller på
jorgen.elming@gmail.com. Husk at oplyse antallet af personer og om man har behov for kørelejlighed eller om man har yderligere plads i bilen.
Betaling for udflugten kan ske til vores konto i Spar Nord: 9819 4582703022 eller på MobilePay 20 88 22 (husk at skrive det vedrører udflugt) eller kontant på dagen.
Venlig hilsen
Ole Madsen
formand

