
    

 

 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

Juni 2012/2 

Den planlagte tur til Hven måtte desværre aflyses af årsager, der lå uden for vores rækkevidde. 
 
Nu er der planlagt en erstatningstur! 
 
Den finder sted allerede nu på tirsdag den 19. juni som beskrevet her: 
 
Program 
 
Med afgang kl. 09.15 fra Havnegade kan vi se frem til en god sejltur med morgenmad ombord, inden vi omkring kl. 
10.30 anløber Bäckviken på østsiden af Hven. 
 Herfra skal vi gå ca. 1.500 meter til midten af øen, hvor vi skal besøge øens store seværdighed Tycho Brahe-
observatoriemuseet. Museet består af tre dele: det nedgravede observatorium Stjerneborg, det rekonstruerede 
Uranienborgområde med renæssancehaven og endelig det nyindrettede museum i den gamle kirke med modeller, 
beskrivelser og billeder. 
 Omkring kl. 12.30/13.00 regner vi med at spise en god og hyggelig frokost på Cafe Tycho Brahe, der ligger lige 
ved siden af museumsområdet. Der kan vælges mellem følgende lunchmuligheder:  ”Paj (tarte) med kyckling och 
soltorkade tomater som serveras med sallad, Paj med getost från Hven som serveras med sallad, Pastasallad med 
kyckling och bacon, Varmrökt lax med potatissallad, samt lite olika smörgåsar och baguetter.” Umiddelbart vil vi 
anbefale den varmrøgede laks. 
 Om eftermiddagen er der mulighed for at se sig lidt omkring på øen – enten til fods, på lejede cykler, med bus 
eller hestevogn. Som en god mulighed foreslås en tur på 1,8 km til Kyrkbacken med den hyggelige havn på øens 
vestside, hvor der er mulighed for en is eller andet godt til ganen. Turen fra Kyrkbacken tilbage til Bäckviken, 
hvorfra båden til København afgår kl. 16.00, klares lettest med bus, der kører efter en plan, som passer med bå-
dens afgangstidspunkt.  
 
Mødested: Senest kl. 09.00 i Havnegade, hvorfra båden afgår præcis kl. 09.15. Tilbage samme sted kl. ca. 17.30. 
Egenbetaling: Kr. 400,- til laugets kasserer Sven Holm-Jensen på Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 5624304. 
Beløbet dækker sejltur, morgenmad, museumsentre, frokost ekskl. drikkevarer og evt. bus på øen. 
Tilmelding: Senest fredag den 15. juni til Poul Beck på tlf. 43 90 33 29, e-mail: ombl.formand@sol.dk 
 
HUSK AT ANGIVE NAVN OG TELEFONNUMMER VED TILMELDING. 
 
Mvh Poul Beck 
 

 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 

www.modelbyggerlaug.dk 
Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com 

Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37 
Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29 

Værksted: 32 66 41 41 eller 32 66 42 50 
 

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af eller har vist interesse for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 
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