
Seniorklubben inviterer på en tur til Birkegårdens 
Haver 

 
Turen finder sted den 27. maj 

Vi mødes på Sorø station kl. 10.15 - afgang med bus kl 10.30 
 
Birkegårdens haver ligger i nærheden af Ruds Vedby på Vestsjælland. I anlægget findes 5 forskellige haver: den 
dansk/engelske have, den japanske have, Klosterhaven, Præriehaven og Permahaven.  
 
Den dansk/engelske have er på 7000 m2. Blomsterpragten starter i april måned med tusindvis af løgplanter. 
Endvidere sjældne træer, buske, roser, stauder og løgplanter.  
 
Den japanske have er på 10.000 m2. Haven består af 5 afsnit: Vandrehaven med to søer, Meditationshaven til 
fordybelse, den elegante Murhave, Stenhaven med bjerglandskaber samt Sandhaven, som er japanernes 
"almindelige" have. 

 
Klosterhaven har 16 højbede og ca. 300 krydder- og lægeurter.  
 
Præriehaven er en overdådig staudehave. 
 
Ved ankomst til Birkegården starter vi med et lille foredrag og derefter en rundtur på egen hånd. 
Kl 13.00 vil seniorklubben være vært ved et måltid mad og - som sædvanlig - drikkevarer for egen regning. 
 
Hjemrejse: afgang fra Birkegården kl 16.00 - ankomst Sorø station kl 16.30. 
 
 
Tilmelding til Mona på email: soffi11@stofanet.dk . Telefon 25852871 kan evt benyttes. Tilmelding fra kl 10.00 den 
12. maj. Sidste frist for tilmelding den 18. maj.  

 
Som sædvanlig gælder "først til mølle" princippet, da der er begrænset deltagelse. Ingen er tilmeldt, før de har fået 
tilbagemelding. Man skal være selvhjulpen. 
Skulle du efter tilmelding være forhindret, så meld afbud hurtigst muligt, så et andet medlem kan få mulighed for at 
deltage. Udeblivelse uden afbud vil medføre en regning på kostprisen. 
 

NB! Hvis der ændres i Corona reglerne, vil vi med kort varsel være nødt til at aflyse turen. 
 
Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at leje HK Trafik og Jernbanes 
ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du får som pensionist 20% rabat 
på ferieboligen, hvis du bestiller 14 dage før. 
Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har mulighed for at blive 
forsikret samme sted. 


