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Sensommerudflugten 2019 går fortsat til Stevns, dog med et par ændringer i forhold til den oprindelige 
plan. Vi skal i år besøge 2 helt usædvanlige bygningsværker, der begge ligger på Stevns, nemlig kirken 
i Lille fregnede Louises hjemby Karise og Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge. Vi mødes på Køge 
Station, hvorfra bussen afgår kl. 10:00 og kører et smut forbi Vallø Slot og Valløby Kirke og til Karise, 
hvor vi skal se kirken, der har en 10 meter høj korbygning i to etager og et – i forhold til kirkens størrelse 
– enormt gravkapel for slægten Moltke, tegnet af arkitekten C.F. Harsdorff. Efter besøget i Karise Kirke 
kører vi ud til Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, hvor vi indtager frokosten. Efter frokosten fortsætter vi 
til Store Heddinge, hvor vi skal se en af Danmarks meget få dobbeltkirker, der er bygget med 
udgangspunkt i en oktogon (ottekant). Her vil vi få en særlig guide, så vi får mulighed at komme op 
i ”munkegangen”. Begge ”dagens kirker” har tilknytning til domkirken i Roskilde, og måske har Sankt 
Katharina endda i nogen grad ligefrem været et forbillede for denne. Efter en times ophold i Sankt 
Katharina fortsætter vi ud til Stevns Klint, hvor der er mulighed for at besøge Højerup Gamle Kirke og 
for evt. at købe forfriskninger. Når vi har set os mætte på udsigten, ruller bussen mod Køge Station, 
hvor vi forventer at være tilbage omkring kl. 17:15. 
 
Mødested: Der vil være busafgang fra Køge Station kl. 10.00, og hjemkomst sammesteds omkring kl. 
17.15. Det præcise mødested for busafgangen oplyses i nyhedsbrev, der udsendes forud for 
tilmeldingsfristen. 
 
Prisen for såvel medlemmer som ledsagere er 275,00 kr. Prisen inkluderer bustur og frokost inkl. 1 øl 
eller vand. 
 
Af hensyn til kassereren bedes deltagergebyret indbetalt på seniorklubbens konto i Lån & Spar Bank, 
registreringsnummer 0400, konto nr. 107-10-16511 senest den 26. august 2019. Husk at skrive navnet 
på indbetaler i tekstfeltet! Drikkevarer udover ovennævnte er – som altid - for egen regning. 
 
Tilmelding via mail til tilmelding@tat-senior.dk i perioden fra mandag den 12. til mandag den 26. 
august 2019. Evt. telefonisk tilmelding sker til Anette Iversen på tlf. 20 32 45 79. Bliver du efter 
tilmeldingsfristens udløb forhindret i at deltage, bedes du melde afbud til Anette Iversen. 
 
Turansvarlige: Hans-Jørgen Møllegaard – tlf. 59 69 75 17 eller mobil 40 85 75 17 og Anette Iversen 
– tlf. 20 32 45 79. 
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