
 



Lidt om Kalundborg og Kalundborg Turistforening. 

Kalundborg har en 

spæn-dende historie 

med ene-stående 

attraktioner, fan-tastisk 

natur og er den danske 

by med flest sol-

skinstimer og mindst 

regn, alt sammen gør 

Kalund-borg til et dejligt 

sted at besøge i ferier og 

til et godt sted at bo.  

Kalundborg 

Turistforening har til 

formål at udvikle 

turismen til Kalundborg, 

det gør vi ved at arbejde for bevarelse, vedligeholdelse og beskyttelse af byens 

attraktioner og mindesmærker, som turisterne og gæsterne til byen efterspørger. 

 

 

Kalundborg Turistforening arbejder med formidling af 

gode oplevelser og viden om området til byens 

borgere og gæster. Formidlingen sker gennem 

tryksager om Kalundborg, til besøgende i 

Turistinspirationen i Kordilgade 58, ved aktiviteter for 

turistforeningens medlemmer og alle andre der 

ønsker at deltage.  

Kort og godt: Kalundborg Turistforening arbejder 

aktivt for at sikre Kalundborg også i fremtiden vil 

være et godt sted at bo og besøge. 

 

 

 

Medlemsfordele 
 
Ved medlemskab af Kalundborg Turistforening får du 

• 10 % rabat på Kalundborg Vandrerhjem også i julen 

• Adgang til deltagelse i foreningens arrangementer med medlemsrabat 

• Adgang til deltagelse i arrangementer, som afholdes af de øvrige turistforeninger i 
Kalundborg Kommune 

• Turistforeningens nyhedsbrev tilsendes pr. mail 
 
Bliv medlem af Kalundborg Turistforening og støt en aktiv turistforening, der fremadrettet 
arbejder for styrkelse af turismen i lokalområdet. 
 

Vil du være med så henvend dig til turistforeningens formand:          Hans-Henrik Nielsen 

på mail: hhn@mail.dk eller tlf. 40 15 82 12.  

mailto:hhn@mail.dk


 

Medlemsarrangementer 

og aktiviteter 2022 
 

Kalundborg Turistforening har planlagt en række ture, møder og besøg som kan give 

medlemmerne nogle gode oplevelser. Det drejer sig om: 

12. februar:  Besøg på Radiostationen på Gisseløre   

Guide Jens Christian Seeberg 

15. marts Generalforsamling 

30. april Gratis arrangement. Tur til steder på Røsnæs, som Johan Thomas Lundbye 

opsøgte og malede fantastiske billeder af naturen, bygninger og miljøet. 

Guide Peter Hermann 

14. maj Forårs skovtur 

11. juni Cykeltur 

2. juli Tour de France aktiviteter 

28. – 30. juli: Byfest aktiviteter 

19.- -22. august 4 dages tur til Trekantsområdet 

3. september Bevæg festival aktiviteter 

18. september Gratis arrangement. Tur til steder på Asnæs, som Johan Thomas Lundbye 

opsøgte og malede fantastiske billeder af naturen, bygninger og miljøet. 

Guide: Jens Balslev 

15. oktober Gratis arrangement. Tur til steder i Kalundborg, som Johan Thomas 

Lundbye opsøgte og malede fantastiske billeder af naturen, bygninger og 

miljøet. 

Guide: Hans-Henrik Nielsen 

2. november Temaaften 

 

Invitation med informationer om tilmelding, mødetid, mødested udsendes til alle medlemmer forud 

for det enkelte arrangement.  

Informationerne kan findes på turistforeningens hjemmeside: 

https://kalundborgturistforening.dk/arrangementer-i-kalundborg/ 
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Her er Danmarks Radio København Kalundborg 

 

Radiomasterne er sammen med Vor 

Frue Kirke vartegn for Kalundborg. 

 

Stationen blev indviet den 27. august 

1927 for at give landsdækning af 

Statsradiofoniens program. Stationen 

blev den 1. oktober 1951 udvidet med 

en mellembølgesender, der sendte P2. 

Senest har stationen fået lokale 

hjælpesendere til udbygningen af DAB 

og tv. 

 

  

   
 

 

Kom med turistforeningen på besøg på 

radiostationen, hvor Jens Chr. Seeberg 

viser rundt, fortæller om bygningens 

historie, teknik, DRM og anekdoter om 

senderne i Kalundborg.    

 

 

Det er lørdag den 12. februar kl. 13.00 – 15.00 vi 

besøger radiostationen, hvis du vil med kan du købe 

billetter, 30,- kr, Her: Billet til besøg på Radiostationen  

På www.kalundborgturistforening.dk kan læse mere om 

radiostationen 

Yderligere information og henvendelser om denne tur 

rettes til Hans-Henrik Nielsen på mail: hhn@mail.dk eller 

tlf. 4015 8212  

 

Kalundborg Turistforening har til formål at udvikle turismen 

til Kalundborg, det gør vi ved at arbejde for bevarelse, 

vedlige-holdelse og beskyttelse af byens attraktioner og 

mindesmærker, som turisterne og gæsterne til byen 

efterspørger. 

  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/27._august
https://da.wikipedia.org/wiki/1927
https://da.wikipedia.org/wiki/Statsradiofonien
https://da.wikipedia.org/wiki/1951
https://da.wikipedia.org/wiki/P2
https://da.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
http://drmradio.dk/default-da.htm
https://place2book.com/da/sw2/sales/a8538eucck
http://www.kalundborgturistforening.dk/


                                                                                          

 

 

Generalforsamling Kalundborg Turistforening 
Tirsdag den 15. marts kl. 17.00 

I Kalundborg Vandrerhjem 

Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg 

 

 

Aftenens program: 

Kl. 17.00: Generalforsamling 

Kl. 18.30: Middag 

Kl. 19.45:  Foredrag 

Kl. 21.00: Tak for i aften 

 

 

 

 

 

Dagorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021 

5. Indkomne forslag 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Det vil sige senest tirsdag den 1. marts. 

6. Budgetforslag 2022 og kontingentfastsættelse  

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af 2 revisorer 

10. Valg af 1 revisorsuppleant: 

11. Eventuelt 

 

 

Generalforsamlingen indkaldes ved særskilt mail.  

Reserver aftenen allerede nu.  

Du kan også vælge at tilmelde dig allerede nu ved at købe billet på dette link:     

Billet til generalforsamling 

https://place2book.com/da/sw2/sales/cgw4hogfzu


14. maj. Forårets skovtur 

 

 

Vi får et kort foredrag om Strids Mølle, går en tur i skoven og slutter 

med kaffe og kage 

Mødested: Parkeringspladsen ved Strids Mølle 

Mødetid kl. 13.00 

Pris for foredrag, kaffe og kage kr. 150,00 

Tilmelding via www.kalundborgturistforening.dk eller ved at købe billet 150,- kr.på dette 
link: BIllet til skovtur til Strids Mølle eller ved at indbetale beløbet til bankkonto: reg.nr. 
5367 kontonr. 247426, eller på mobilepay til turistforeningens kasserer på tlf.nr.: 2422 
3857 

 

 

http://www.kalundborgturistforening.dk/
https://place2book.com/da/sw2/sales/85ro1ledin


 

 

 

11. juni - Cykeltur 

 

 

 

 

11. juni tager vi cyklerne frem og I bliver guidet lidt rundt i 
Kalundborg og omegn. Vi forsøger at give jer lidt historie, der 
hvor vi nu kommer frem – det vil sige, at der er små stop og vi 
sørger også for lidt at drikke undervejs – vi slutter af med kaffe 
og kage. 

Mødested og -tid: Havneparken kl. 13.00 

Turens længde er ca. 8 km. 

Turens varighed ca. 2 timer 

Pris for kaffe og kage kr. 50 

Tilmelding via www.kalundborgturistforening.dk eller ved at købe billet, 50,- kr. på dette 
link: Billet til cykeltur , eller ved at indbetale beløbet til bankkonto: reg.nr. 5367 kontonr. 
247426, eller på mobilepay til turistforeningens kasserer på tlf.nr.: 2422 3857 

 

 

http://www.kalundborgturistforening.dk/
https://place2book.com/da/sw2/sales/i649snuxky


 

 

2. juli 

Tour de France aktiviteter 

 

 
 

Grundprincipperne, som gælder for alle initiativer er: 

• Vi vil vise, at Kalundborg er værd at besøge. 

• Vi vil arbejde sammen om at skabe en folkefest med fokus på 
det gode sammenhold, netværk og naboskab. 

• Vi vil sammen opleve fællesskabet og skabe den gode historie 
om Kalundborg. 

• Koordinering, så alle beslutninger bliver effektueret og dobbelt 
arbejde undgås. 

På https://kalundborgturistforening.dk/ Kan du følge planlægningen af 

arrangementer og aktiviteter i forbindelse med touren i Kalundborg. 

 

https://kalundborgturistforening.dk/


 

28. – 30. juli 

Byfest aktiviteter 

 

 

 

Kalundborg Turistforening vil fra en stand i 

Lindegade præsentere turistforeningens 

aktiviteter og have en lille konkurrence. 

Forhåbentlig vil mange medlemmer lægge vejen 

forbi  

 



19. – 22. august 

Fire dage i Den Jyske Trekant 

Busrejse med 3 nætter og helpension på Hotel Trinity ved Fredericia. 

Fredag den 19. august 

Morgenkaffe og rundstykker i bussen 

Entre og introduktion til Genforeningsmuseet ved Christiansfeld 

Frokost på Restaurant Skamlingsbanken 

Entre og guidet omvisning på Trapholt Museet i Kolding 

 

Lørdag den 20. august 

Bindeballe Gl. Købmandsgård, entre til museum og besøg i butik 

Artland Deep Forrest med introduktion til Kunst i Skoven, dernæst på egen hånd 

Frokost madpakker fra hotellet 

Søby Brunkulsmuseum entre og guide 

 

Søndag den 21. august 

Udflugt til Årø ved Haderslev 

Total tur med færgeoverfart, frokostbuffet inkl. 1 øl/vand på Brummersgaard, guidet Ø-tur i 

egen bus, besøg på vingården med fortælling og 1 glas vin, eftermiddagskaffe og lagkage. 

 

Mandag den 22. august 

Guidet omvisning på Fjordenhus i Vejle 

Frokost på Jelling Kro 

Foredrag i Kongernes Jelling, foredragssalen. Tid på egen hånd 

Hjemkomst i Kalundborg ca. kl. 18.30 / 19.00 

 

Pris pr, person kr. 4.500,- tillæg for enkeltværelse kr. 675,-. Deltagerbetalingen dækker 

hotel, helpension og alle entreudgifter. 

Tilmelding og betaling af depositum kr. 1.000,-  senest lørdag den 30. april. Restbeløbet 

kr. 3.500,- betales senest mandag den 20. juni. 

 

Tilmelding via www.kalundborgturistforening.dk eller ved at købe billet 1.000,- kr. på dette 
link: Billet til Den Jyske Trekant, eller ved at indbetale beløbet til bankkonto: reg.nr. 5367 
kontonr. 247426, eller på mobilepay til turistforeningens kasserer på tlf.nr.: 2422 3857 

 

http://www.kalundborgturistforening.dk/
https://place2book.com/da/sw2/sales/5ljidxg7p4


 

 

   

 

 

 

3. september 

Bevæg festival aktiviteter 

 

 

 

Kalundborg Turistforening vil fra en stand i 

Lindegade præsentere turistforeningens 

aktiviteter og have en lille konkurrence. 

Forhåbentlig vil mange medlemmer lægge vejen 

forbi  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gratis arrangementer 

Kalundborg Turistforening tilbyder tre gratis ture til  

Nu kan turistforeningens medlemmer komme på gratis ture til nogle at de steder, som  guldalder-

maleren Johan Thomas  Lundbye opsøgte for at male fantastiske billeder af Kalundborgs 

landskaber. 

Vi har planlagt tre ture. Der skal ikke ske tilmelding, man møder bare op og så går turen ud i 

naturen i egen bil eller man kører sammen. Turene afsluttes med kaffe. 

 

Lørdag den 30. april kl. 13.00 – 16.00           

tur til landmarks på Røsnæs 

Mødested: Naturrummet, Røsnæsvej 233 

Guide: Peter Hermann 

 
          Lundbye, Hellede Klint. 1848. 

 

Søndag den 18. september kl. 10.00 – 13.00 

tur til landmarks på Asnæs 

Mødested: Parkeringspladsen ved tennisbanerne 

på Møllebakken 

Guide: Jens Balslev 

 

          Teglværket på Asnæs. 1. Juli 1847. 

 

Lørdag den 15. oktober kl. 12.00 – 15.00    

tur til landmarks i Kalundborg 

Mødested: Parkeringspladsen ved Vor Frue Kirke 

Guide: Hans-Henrik Nielsen  

  
 

   ‘Ved Raklev Kirke’, 31. juli 1839 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2021 
     


