


 

 

 

 

2023 forår og sommer arrangementer 

18. februar Besøg på Kalundborg Radiofonistation 

28. marts Generalforsamling 

22. april Forårets skovtur 

20. maj Besøg på Fugledegård og Tissø Vikingecenter 

10. juni Sommerens cykeltur 

27. – 29. juli Byfest 

2. september Bevægfestival 

 

Ved ”kør selv”- arrangementer mødes vi centralt, fylder bilerne og deler 

transportomkostningerne. 

 

Flere arrangementer og aktiviteter vil løbende blive præsenteret i nyhedsbreve og på 

www.kalundborgturistforening.dk 

 

Ud i det blå.  

Hvornår og hvor hen er ikke besluttet. 

Medlemmers ønsker opfylder vi gerne – fortæl jeres ønsker til et bestyrelsesmedlem 

og vi tager afsted. 

 

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 

 

Turistforeningens bestyrelse: 

  

http://www.kalundborgturistforening.dk/


 

Her er Danmarks Radio København Kalundborg 

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.    

 

Billeder fra tidligere besøg på Radiostationen.  
 

  

Klik på linket og se filmen fra 1950: 

Kalundborg Radiofonistation, 1950. Rejsning af 

mellembølgemast - YouTube 

 

Det er lørdag den 18. februar kl. 13.00 – 15.00 vi besøger 

radiostationen, hvis du vil med kan du købe billetter, medl. 40,- kr. ikke-

medl. 50,- kr.  

Tilmelding og betaling til foreningens kasserer per: 

MobilePay: tlf. 915 006  – husk at skrive ‘navn/medlem’ eller ‘navn/ikke 
medlem’  under ‘kommentar’-feltet 
Bankkonto: reg.nr. 5367, kontonr. 247426 – husk at angive 
navn/medlem eller navn/ikke medlem 
Place2book: under denne tekst: 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  

 

 

http://drmradio.dk/default-da.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yTyXX2EbYZw
https://www.youtube.com/watch?v=yTyXX2EbYZw
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/wgg1dpxxu7
http://www.kalundborgturistforening.dk/


                                                                                         

 

 

Generalforsamling Kalundborg Turistforening 
Tirsdag den 28. 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. Grethe Balle fortæller om livet som 

kunstner og viser nogle af sine billeder. 

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 2022 

5. Indkomne forslag 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det 

vil sige senest tirsdag den 14. marts. 

6. Budgetforslag 2023 og kontingentfastsættelse  

7. Valg af 3 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.  

For medlemmer koster deltagelse i generalforsamling, middag og foredrag kr. 225,-  

For ikke-medlemmer koster deltagelse i middag og foredrag kr. 250,- 

Tilmelding og betaling til foreningens kasserer per: 

MobilePay: tlf. 915 006 – husk at skrive ‘navn/medlem’ eller ‘navn/ikke medlem’  under ‘kommentar’-feltet 
Bankkonto: reg.nr. 5367, kontonr. 247426 – husk at angive navn/medlem eller navn/ikke medlem 
Place2book: under denne tekst:  Billet til generalforsamling 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/1kas7hhhbz


 

Lørdag den 22. april kl. 11.00 – 14.00:  

 

Forårets skovtur 

Kalundborg Klosterskov er oplagt udflugtsmål en lørdag sidst i april. 

 

 

Vi mødes på parkeringspladsen på Lerchenfeldvej (overfor 

nr. 37). Herfra går vi tur i skoven til en af bålpladserne, 

hvor vi griller pølser. 

Deltagelse i skovturen koster kr. 75,- for medlemmer og kr. 
100,- for ikke-medlemmer. Tilmelding og betaling til 
foreningens kasserer per: 

MobilePay: tlf. 915 006 – husk at skrive ‘navn/medlem’ 
eller ‘navn/ikke medlem’  under ‘kommentar’-feltet 
Bankkonto: reg.nr. 5367, kontonr. 247426 – husk at 
angive navn/medlem eller navn/ikke medlem 
Place2book: under denne tekst: Forårets skovtur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Læs mere om Klosterskoven her: Klosterskovtryk.pdf (naturstyrelsen.dk) 
 

 
 
 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/e8726dxizt
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Klosterskovtryk.pdf


Fugledegård og Tissø Vikingecenter 
20. maj kl. 13.00 – 15.00 – Kør selv 

 
 

 

 

Vi mødes ved Fugledegård Vikingecenter og får en 

rundvisning i centret og i hele området ned til Tissø. 

 

Efter rundvisningen slutter vi med kaffe og kage. 

 

Deltagelse i skovturen koster kr. 50,- for medlemmer og 
kr. 75,- for ikke-medlemmer. Tilmelding og betaling til 
foreningens kasserer per: 

MobilePay: tlf. 915 006 – husk at skrive ‘navn/medlem’ 
eller ‘navn/ikke medlem’  under ‘kommentar’-feltet 
Bankkonto: reg.nr. 5367, kontonr. 247426 – husk at 
angive navn/medlem eller navn/ikke medlem 
Place2book: under denne tekst: Fugledegård og 
Tissø Vikingecenter 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/z6xa78vvhn
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/z6xa78vvhn


 

10. juni – Sommerens cykeltur  

Cykelturen går denne gang til Kalundborgs østlige bydel, med fokus på Kalundborg Lyng. Vi kommer forbi 

og hører om ”de 100 huse”, Kunststenen fra beboerforeningens 100-års dag, legepladser, arbejdspladser 

og ser på bydelens udvikling og fremtid. 

 

 

Lidt om ”de 100 huse”: I april 1917 dannede kredsen 

omkring ingeniør Henckel, med bankdirektør Niels Chr. 

Pedersen som den formelle leder, 

ejendomsaktieselskabet ”Kalundborg Lyng” med det 

formål at opføre sunde og gode arbejderboliger ”til de 

talrige familier, som skibsværftet vil drage til byen”. De 

oprindelige planer om forskellig- artede huse i villastil 

blev opgivet, og man præsenterede en stram plan for en 

rækkehusbebyggelse, som sammen med 

funktionærboligerne kom til at udgøre en ny bydel. 

 

 

Initiativtagere til Kunststenen er Kalundborg Lyngs 
Beboerforening. Stenen er udført af kunstneren Hanne 
Tønnesen. 

 

 

 
Mødested og -tid: Havneparken kl. 13.00 
Turens længde er ca. 8 km. 
Turens varighed ca. 2 timer 

Deltagelse i cykelturen koster kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,- for ikke-medlemmer. Tilmelding og 
betaling til foreningens kasserer per: 

MobilePay: tlf. 915 006 – husk at skrive ‘navn/medlem’ eller ‘navn/ikke medlem’  under ‘kommentar’-feltet 
Bankkonto: reg.nr. 5367, kontonr. 247426 – husk at angive navn/medlem eller navn/ikke medlem 
Place2book: under denne tekst: Sommerens cykeltur 

 

 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/gjkomvh8wo


 

27. – 29. juli: Byfest  

2. september: Bevæg Festival 

Turistforeningen deltager aktivt for at gøre de to store arrangementer festlige for deltagerne. 

I vil kunne finde os centralt i Kordilgade. Vi håber mange medlemmer kigger forbi. 

 

 

Foto fra Bevæg Festival 2022. Koncentration om at ”finde fem fejl”. 

 

 

 

 


