
 
 

Vindinge Lokalhistoriske Forening og Arkiv inviterer til udflugt  
i Esbern Snares Kalundborg lørdag den 18. september 2021 

 
Før Corona havde Vindinge Lokalhistoriske Forening en tur til Hvideslægtens kerneland, og i år 
tager vi fat på en fortsættelse og inviterer på en bustur til Kalundborg og Tveje Merløse.  
Her skal vi besøge 2 kirker, som er tæt knyttet til Hvideslægten. 

Vi starter med at køre til Kalundborg, hvor 
Esbern Snare både byggede en borg og Vor Frue 
kirke, som er den mærkeligste kirke i Danmark. 
Kirken ligger i forbindelse med den borg, som 
Esbern Snare lod bygge her i det inderste af 
Kalundborg Fjord. Hele anlægget ligger 14 
meter over havets overflade. Man har kunnet se 
al færdsel på fjorden, ligesom ”tilrejsende” 
kunne se borgen og kirken på lang afstand.  
Vi vil besøge Vor Frue kirke og se en flot model 
af det gamle Kalundborg.  

 

Efter formiddagens oplevelser går vi til Bistro Bispegården, hvor vi vil spise en dejlig frokost inkl. 1 
glas øl/vand/vin og kaffe.  
 
Derefter vil vi bevæge os mod øst gennem et 
landskab, som er meget præget af den anden 
istid formentlig for omkring 25.000 år siden.  
Det er et meget bakkerigt område, hvilket et 
navn som Stigs Bjergby vidner om.  
Langsomt kommer vi nærmere mod Holbæk, 
hvor Tveje Merløse kirke ligger i den sydlige 
kant.  Tveje Merløse er formentlig bygget af 
faderen til Absalon og Esbern Snare omkring år 
1125 – kirken er altså ældre end kirken i 
Fjenneslev.  
Man mener, at Skt. Laurentius kirke - under 
Stændertorvet i Roskilde - kan have været et 
forbillede for Tveje Merløse kirke. 

 

Derefter går turen den lige vej tilbage til Vindinge. 
 
Turen starter i bus ved skolens parkeringsplads kl. 9.00. Forventet hjemkomst ca. kl. 15.30.  
 
Prisen for turen for medlemmer pr. person er 100 kr. 
Prisen for turen for ikke-medlemmer pr. person er 200 kr. 
 
Bussen har plads til 50 personer, og medlemmer har fortrinsret! 
 
 



 
 
 

Bindende tilmelding og betaling skal ske på foreningens bank konto nr.: 1551 0008396477, husk at 
skrive dit navn på betalingen.  
 
Sidste frist for tilmelding og betaling er 4. september 2021. 
 
 
 

Stor tak til Min Købmand v/Michael Møller, som delvist har sponseret 
turen  

 
 


