
 
KØGE TRÆF 2021 

 
Invitation til 

LU-pensionister  
og ledsagere! 

 

 



PROGRAM 
for KØGE-træf 2021 for LU-pensionister og ledsagere 

(dette er for øvrigt programindholdet du/I blev ”snydt” for... sidste år p.g.a. Covid-19) 
 

 
 

Mandag den 6. september til onsdag 8. september 2021 
 
 
Mandag d. 6. sept.: 
13.00   Ankomst til Hotel Niels Juel, Køge 
14.00   Kort gåtur med velkomst på "Tapperiet", Køge Ungdomsskole.  
             Velkomst v/ungdomsskoleleder Sidse Marie Olsen og viceungdomsskoleleder Anette Friis 
             Kaffe med borgmesterkringle 
16.00   Besøg og guidet tour til KØGE MINIBY (minimodelby anno 1865)...(tæt ved...) 
17.00   Vi går tilbage til hotellet... (tæt ved) 
18.30   2-retters middag, på Hotel Niels Juel 
             Ølsmagning på hotellet - og nyt fra foreningen. Og hvor skal vi hen i 2022?! 
 
 
Tirsdag d. 7. sept.: 
             Morgenbuffet på Hotel Niels Juel 
09.00   Afgang med bus til Skandinavisk Transport Center (STC)  - og den nye Køge Nord Station  
             (20 min. til København!... ad det nyanlagte "femte spor" fra Ringsted via Køge til København H) 
11.00   Bus til KØS, Museet for kunst i det offentlige rum, med guidet fortælling og fremvisning 
             af Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens gobeliner på Christiansborg. 
12.30   Frokost på KØS 
13.30   Besøg i Køge Kirke - og guidet kort byvandring i Køge (Kirkestrædet, Torvet, Brogade...) 
15.30   Eftermiddagskaffe i HUGO's Øl-kælder (...i en middelalderkælder fra 1300-tallet) 
16.00   og tid til snak og fadøl i øl-kælderen eller lidt shopping i Årets hyggeligste Handelsby Køge 
17.00   Tilbage til hotellet... gåtur... tæt ved. 
18.30   Velkomstdrink - og 3-retters FESTMIDDAG i hotellets vinkælder! 
 
 
Onsdag d. 8 sept.: 
              Morgenbuffet 
              Og tak for nu.. 

 
På gensyn i Køge 

 
<Besøget er tilrettelagt af LU's Seniorudvalg i samarbejde med 

de lokale tidl. usi'er Helge Rasmussen (Solrød) og Per Sørensen (Køge) 



VELKOMMEN til Køge! 
Køge er en gammel by. Kun små 40 km syd for København - for enden af S-togslinje E.  
Køge er i sin tid anlagt af kongen og fik sine købstadsprivilegier af den senere kong Erik Menved i 1288. 
Køge er byen med de mange fredede huse (som Ribe og Helsingør). Turen i år står i den gamle bys tegn... 
 
Vi skal bo på Hotel Niels Juel, der ligger centralt. Herfra går vi til en begyndelse hen på Køge Ungdomsskole, 
til 'Tapperiet', der er de unges eget veludstyrede sted. - Lige ved siden af ligger Køge Miniby, hvor en dygtig 
guide venter os til fremvisning af imponerende Køge by i skala 1:10, anno 1865.  
Tilbage på hotellet venter os senere en god 2-retters middag - og en sjov og frydefuld ølsmagning. 
 
Dagen efter henter bussen os. Og vi skal se og 
høre om Køges enorme Transport-center (STC). 
Dir. Thomas Kampmann, STC, er en inspirerende 
guide. Vi kører derefter til Køge Nord Station, 
der er en helt særlig oplevelse og eneste stop på 
den nye hurtigtogslinje fra Ringsted til 
København. Ad det såkaldte 5. spor... 

 
Bussen tager os videre til KØS, Danmarks eneste 
Museum for Kunst i det Offentlige Rum. Her skal vi 
også møde en dygtig guide, høre om og se Bjørn 
Nørgaards farverige kartoner til gobelinerne på 
Christiansborg. - Vi spiser frokost på KØS, og går 
derefter over i den store og betagende flotte Sct. 
Nikolaj Kirke (Køge Kirke). 

 
Eftermiddagen byder på en kort bytur ad Kirkestræde med bl.a. Danmarks ældst daterede bindingsværks-
hus fra 1527. Og det var også her i gaden, at Agnes Jensen fra MATADOR havde sin systue! 
Vi fortsætter til Køge Torv, der er provinsens største torv. Her ligger også Danmarks ældst fungerende 
rådhus fra 1552. Og vi går hen i Brogade tæt ved, 
hvor de rigeste købmænd boede, og hvor man i 
1987 fandt Danmarks største sølvskat på 32 kg!  
 
Vi bliver i Brogade og slutter eftermiddagen af med 
kaffe i HUGO's vinkælder; en middelalderkælder fra 
1300-tallet. Vinkælderen byder på andet og mere, 
idet den tillige er en kendt og populær ølkælder, 
altid med 200 forskellige øl og 20 fadølshaner. 
Stedet er også et populært hjemsted for den lokale 
afdeling af De danske Øl-entusiaster. 
 
Der er ikke langt at gå, og tilbage på hotellet venter 
os til spisetid først en velkomstdrik og dernæst en  
3-retters middag, der helt ekstraordinært indtages i 
hotellets hyggelige vinkælder!  
 



Tilmelding til pensionisttræf 2021 i Køge 
 
Pris for medlemmer alene – der deler et dobbeltværelse: 1.600 kr. 
Pris for medlemmer på enkeltværelse:  2.100 kr. 
Pris for medlemmer med ledsager, pr. par: 3.200 kr. 
 
Opholdet inkluderer overnatning med morgenmad og middage, buskørsel, kaffe, frokost på KØS 
og entréer.  
Alle drikkevarer er for egen regning. 
 
- Der bliver sikkert også lidt tid til shopping i Danmarks bedste handelsby, som Køge flere gange er 
kåret til. Købstaden er kendt for sine mange 'rigtige' butikker, idet Køge by bevidst har fravalgt de 
store indkøbscentre... og både har bevaret sin gamle byplan og sin butiksstruktur. 
Hotel Niels Juel er centralt beliggende på adressen: Toldbodvej 20, 4600  Køge (fri parkering) 
 
TILMELDING kan ske til Per Sørensen - tlf. 4095 4740 eller pr. mail til:  pers1948@gmail.com 
HUSK endelig i din svarmail at skrive navn, adresse og telefonnummer på de tilmeldte! 
 
SIDSTE FRIST for tilmelding er 15. juni 2021 
Depositum 500 kr. pr. person bedes indbetalt samtidig med tilmelding til: 
LU's bankforbindelse:  Reg.nr. 9385 konto nr. 8960010575 
 
HUSK også(!) ved indbetalingen at oplyse NAVN på indbetaleren(!) 
 
Resterende betaling skal ske senest den 15. juli 2021. 

 
 
De gamle pensionist-inspektører, Helge Rasmussen 
(Solrød) og Per Sørensen (Køge) glæder sig til at tage jer 
under armen - og sammen med udvalget - skabe en 
spændende og oplevelsesrig tur for jer. 
 

******* 
 

 
 
 
 
Køge Miniby er med sine hundredevis af modelhuse 1:10 en særpræget 
oplevelse. 
Minibyen er i årenes løb skabt af mange engagerede og entusiastiske 
frivillige pensionister og 'gamle' håndværkere m.fl. 
Og minibyen er opført på grundlag af autentiske brandtaksations- og 
matrikelkort  fra 1865, som man 'fandt' i kælderen under Køge Rådhus.   
 


