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Invitation til pensionistudflugt med ledsager 

 

Så er det igen tid for en skovtur med Funktionærforeningens pensionister. 

Udflugten går i år til Skovtårnet ved Haslev. 

Mødetid på Høje Taastrup Station tirsdag den 21. september 2021 kl. 08:45.  

Busserne kører kl. 9:00 mod Sydøstsjælland. 

Vi mødes på Høje Tåstrup Station (Banestrøget). Der kan parkeres gratis foran Dansk 

Handicaporganisationer (DH) Blekinge Boulevard. 

 

Kl. 10:00 ankommer vi til P-pladsen ved tårnet.  

Der er en lille kilometers gåtur igennem dejlig løvskov hen til tårnet fra parkeringspladsen. Man går 

på en sti lavet af træ, bred og nem at gå på. Gåturen op i det timeglasformede tårn foregår ad en 

bred rampe, med en meget overkommelig stigning. Man kan komme frem i kørestol (skal selv 

medbringes). 

 

S K O V T Å R N E T 

Det 45 meter høje Skovtårn i Gisselfeld Klosters 

skov er en unik naturoplevelse, hvor du ser skoven 

i helt nye perspektiver.  

Oplev Skovtårnets arkitektur, den sydsjællandske 

natur og den storslåede udsigt fra toppen af tårnet 

højt over træernes kroner 140 meter over havets 

overflade med udsigt over skov og marker, og hvor 

du på en klar dag kan se helt til København og 

Malmø mere end 50 kilometer væk.  

 

Hvis man ikke vil op i skovtårnet, kan man i stedet tilmelde sig tur i blomstermarken: 

Her på Nordeuropas største blomstermark kan du vandre i et farverigt blomsterhav. 
 

Den to kilometer lange rute bugter sig gennem hundredvis af forskellige blomstersorter, 
der bidrager til høj biodiversitet, som bierne brummende flokkes til. De mange, smukke 
blomster er fordelt i forskellige zoner, hvor du går gennem farvepaletter fra pasteller til 

stærke regnbuefarver. Blomstermarken ligger i et kuperet landskab med udsigt til store, 
åbne vidder med landbrug, landsbyer, skov og Skovtårnet. 

 

De deltagere, som ikke vil op i tårnet eller gå tur i blomstermarken kan blive i skoven omkring 

bussen. Der bliver mulighed for drikkelse af øl eller læskedrikke. 



 FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG  

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG – J.C. JACOBSENS GADE 1 - 1799 KØBENHAVN V. 

Kl. 12:00 skal vi køre videre i vores busser til frokost på restaurant Villa Gallina - 

det er en mindre køretur på under 15 min.  

Midt i skoven et par kilometer syd fra Gisselfeld 

Kloster ligger Villa Gallina. Den er bygget som 

“bekvemmelighedssted og traktørsted” i 1852. 

Dengang betjente den egnens beboere og rejsende 

på den gamle landevej fra København til Næstved. 

Villa Gallina er blandt Danmarks smukkest beliggende 

restauranter, og har været drevet af Nicholas & Lise 

Dark siden 2004. 

Kl. 12:30 sætter vi os til bords på Villa Gallina, 

og der vil blive serveret frokost med 2 øl eller 

læskedrikke til hver person samt en snaps. 

 

Kl. 14:45 er vi færdige med frokost og kaffe, og vi finder busserne for at køre tilbage til 

Taastrup Station. 

Ca. kl. 16:00 vil vi igen være på Taastrup Station og vi siger tak for denne gang.  

 

Pris for medlemmer: 225 kr. og for ledsagere: 275 kr. 

Deltagerprisen opkræves via Betalingsservice pr. 1. november 2021.  

 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til Funktionærforeningens administrator 
Birgitte.frank@carlsberg.com med angivelse af de informationer, der er nævnt på næste 
side. 
 
Tilmelding: Senest tirsdag den 31. august 2021 
 
Medlemmer der ønsker selv at køre til tårnet og Villa Gallina skal angive dette i mailen med 
tilmelding. Bemærk at parkering ved tårnet koster DKK 50 pr. bil og vil være for egen 
regning. 

mailto:Birgitte.frank@carlsberg.com
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Tilmelding med følgende oplysninger mailes til  Birgitte.frank@carlsberg.com 
 
 
 
Løn nr.:  ________________________________ 
 
 
Navn/Efternavn: ______________________________________ 
 
 
Adresse: ____________________________________________ 
 
 
Antal deltagere: __________  Medlem à DKK 225,00 
          
                                  __________   Ledsager à DKK 275,00 
 
 
 
Vælg arrangement:  
(Sæt ét kryds – man kan kun deltage i ét af de to arrangementer – valget er bindende). 
 
Skovtårnet og frokost i Villa Gallina  _______ 
 
Blomstermark og frokost i Villa Gallina  _______ 
 
 
 
 
Kører selv til Tårnet og Villa Gallina – sæt kryds                              

(Et JA her betyder at der IKKE reserveres plads i busserne)                JA 

 
 
 
Tilmeldingen skal modtages af Funktionærforeningen senest tirsdag den 31. august 2021 

og er bindende. 

 

 

Venlig hilsen 

FUNKTIONÆRFORENINGEN CARLSBERG 
PENSIONISTUDVALGET  
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