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Afholdte arrangementer
Efterårstur 21.9.2019 - I Absalons fodspor !
Vi var 27 glade medlemmer, der mødte op på skolens P-plads, for derefter i
bus at blive ledt igennem Absalons spor. Om de blev fundet, det er så op til
hver især at vurdere. Hans-Christian Eisen var grundlæggeren for denne tur.
Han er historiker, og vi blev ført gennem smalle og snørklede veje til vores
bestemmelsessteder i det midtsjællandske. Steder, veje/områder, som der
sikkert ikke var mange, der havde været tidligere. Turens rute forløb således:
1: Fjenneslev Kirke, kirken med de 2 tvillingetårne.
Historien om disse tårne blev meget levende
fortalt af HC.
2: Forplejning i Restaurant Støvlet Katrines Hus i
Sorø (se billede på forsiden). Det er ikke en
kirke, men historien omkring Støvlet
Katrine, var der da lidt ”guddommeligt” over.
Restauranten i sig selv var et besøg værd.
Ligger med udsigt til Sorø Sø, dejligt gammelt,
rødt bindingsværkshus, fantastisk mad og
fantastisk betjening.
3: Turen fortsatte herefter til Sorø Klosterkirke, beliggende i bymidten af Sorø,
nærmeste nabo er Sorø Akademi. Desværre var kirken lukket på grund af
restaurering, så vi kunne ikke komme ind i kirken. HC fortalte om kirkens
historie, hvor deltagerne i pragfuldt vejr interesseret lyttede til hans viden
omkring kirkens historie.
I Sorø havde vi en halv time, hvor vi var på egen
hånd. Flere havde aldrig været i Sorø før, andre
for mange år siden, men en utrolig hyggelig by.

4: Herfra gik turen videre til Brejninge Kirke, som er den eneste rundkirke på
Sjælland. En kirke, der kan anbefales at besøge. Meget spændende.
5: Så gik turen til Sct. Bendts Kirke i Ringsted. Denne kirke var også lukket til
trods for, at der i kirkens informationer var oplyst, at den havde åbent
ind til kl. 17. Vi var der kl. 16, men som HC er, så fortalte han om denne
kirke, mens vi alle stod og lyttede interesseret på, stadig i strålende solskin.
Hvis man ikke har været i kirken, så er den et lørdagsbesøg værd.
Der er jo ikke så langt.
6: Afslutningen på hele turen var et besøg i Vigersted Kirke, en stor landsbykirke, sammenlignet i størrelse med andre landsbykirker. En oplevelse med
fantastiske kalkmalerier, og så et sted, hvor man ikke normalt kører igennem,
man fløjter lige forbi på motorvejen og ser ikke, hvad der ligger til den ene
eller anden side. Men et meget anbefalelsesværdigt kultursted.
Så gik turen direkte til Vindinge, hvor vi afmønstrede ca. kl. 17.

Vejret var heldigvis med os, startede lidt køligt, men VORHERRE tilgodeså os
med dejligt vejr, efter at han havde konstateret, at VLF`s medlemmer ville
beære ham med besøg i flere af hans huse.
VLF takker deltagerne på turen for godt humør og dejligt samvær og siger på
gensyn. Referent: Birgit Olsen

Kommende arrangementer
Generalforsamling 13. november kl. 19.00
Se dagsorden i bladet.
Julemarked 26. november i Vindinge Hallen
I lighed med tidligere år vil VLF have et bord på julemarkedet.
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