
Rejse til NAKSKOV og omegn lørdag, den 28. september 2013 

Program og pris følger her: 

Afrejse kl. 8.00 præcis - med bus fra Nygårds Plads, Brøndbyøster, ved 
busstoppestedet. 

I Nakskov modtages vi af medlemmer fra Nakskov Kunstforening, som vi har 
samarbejdet med omkring turen. De vil føre os til udvalgte steder, såvel i Nakskov 
(vi har bussen med os) - som i Vindeby, hvor vi skal besøge det hus, hvor den 
såvel berygtede som berømte kunstner og professor m.m. Richard Winther 
indrettede sig med atelier og bolig. Huset er det forhenværende alderdomshjem - 
og han bemalede alle vægge med utrolige billeder. En del meget erotiske. 

Hans historie skal vi nyde--men også:   FROKOST PÅ STEDET - OG GODT SAMVÆR. 

Vi skal besøge REVENTLOWMUSEET PÅ GODSET PEDERSTRUP med de 
aktuelle arrangementer i stuerne - som står med originale indretninger fra 
Reventlows tid - og ikke mindst parken med en usædvanlig udstilling af pileflet, 
der slutter efter vores besøg. 

VI KAN se frem til at komme på steder, vi måske ikke selv ville finde i en egn af 
landet, som igennem de seneste år har fået ry af “udkantsdanmark”, men som er 
så rig på oplevelser, kultur, smuk natur, herregårde, roedyrkning og ikke mindst nu 
verdens bedste kirsebærvin!!! Det er jo SYDHAVSØEN. 

PRISEN FOR DET HELE BLIVER 350.- KR PR. PERSON -- OG DERI ER INCLUDERET ENTRÉER 
OG FORTÆRING, PLUS KØRSEL OG DET DEJLIGE SAMVÆR 

DET ER UHØRT BILLIGT MINE DAMER OG HERRER! 

Vi regner med at være hjemme 19-19.30 på Nygårds Plads. 

Yderligere information: 36 47 03 79 alle hverdage 10-11 og 18-19. 

Det blev en vidunderlig tur i smukt solskinsvejr. Inden frokosten i Richard Winthers 
hus var vi et smut nede ved færgen til Langeland, hvor vi kunne strække ben, nyde 
udsigten og benytte toilettet. Siden besøgte vi maleren Helge Strufe, der bød på 
lokal æblemost blandt sine dejlige billeder. Alle var begejstrede for værkerne, så 
vi købte et til gevinst. På vej mod Vindeby kørte vi om ad Onsevig Havn for at se 
alle de mange vindmøller. 

Den lækre frokost blev nydt i selskab med Richard Winthers heftige billeder. Siden 
fortalte Brøndby-drengen Steen Møller Rasmussen om sine oplevelser med Richard 
Winther og medlemmer af Foreningen omkring huset fortalte om huset og 
kunstneren. 



På Reventlow-Museet fik vi en meget interessant indføring i husets og beboernes 
historie. Der var interessante malerier blandt de mange udstillede genstande. I 
parken studerede vi Land-Art, som var meget betagende i de fine omgivelser. 

Tusind tak til Nakskov Kunstforening, der havde gjort denne tur mulig. Det var en 
stor oplevelse. 

 


