
KONGERNES 
SAMLING  
KOLDINGHUS
& SKANDERBORG  
SLOTSKIRKE
Fredag 28. april 2023 kl. 8.30-19.30

Kulturguide Lisbeth Weitemeyer

Holdnr.: 231079
Fredag 28. april kl. 8.30-19.30
Pris pr. person kr. 1.050
Afgang fra Pavillonen kl. 08.30, opsam-
ling Rønde Busterminal kl. 09.00.
 
Prisen inkluderer
- Kaffe/te og et smurt rundstykke i 

bussen
- Adgang til Skanderborg Slotskirke
- Entre på Koldinghus 
- Frokostbuffet + 1 genstand i Mad-

kælderen
- Guided omvisning i Flora Danica 

udstilling
- Guided omvisning i Koldinghus’  

arkitektur
- Luksusbus v/Lapin Travel
- Kulturguide Lisbeth Weitemeyer
- Turleder Lene Fribo

Tilmeld dig hurtig og let på FOFs 
hjemmeside fof-djursland.dk 
Du kan også tilmelde dig på tlf.  
86 32 55 88 eller kigge forbi kontoret i 
åbningstiden mandag-torsdag kl. 10-14.

Bemærk udflugter er ikke omfattet af 
mulighed for framelding. Afbestillings-
forsikring tegnes ved eget forsikrings-
selskab.

Pladser i bussen tildeles efter 
først-til-mølle-princippet. 

Ret til ændringer og overraskelser 
forbeholdes.

Tårnet set fra slotsgården



På Koldinghus skal vi se museets 
storslåede udstilling, ”Flora Danica – 
“Verdens vildeste stel”, der åbnede i 
oktober 2022 efter stellets mange års 
tornerosesøvn. Men nu et stellet med 
godt 1.100 dele udstillet i museets 
smukke bibliotekssal, der stammer fra 
Det Kongelige Bibliotek. 
 
På museet skal vi også se udstillin-
gen ”Dannebrog – kongeskib i 90 år”. 
Udstillingen er en hyldest til det gamle, 
smukke kongeskib og dets funktion for 
kongehusets mange rejser både i og 
udenfor de danske farvande, hvor vores 
kongehus har repræsenteret Danmark 

ad søvejen. Udstillingen viser modeller 
af kongeskibe gennem tiden, konge-
familiens private effekter, vi hører om 
livet om bord m.v.
 
Historien om et enestående og be-
sværligt bygningsværk – restaurerin-
gen af Christian 3.s sydfløj og Christian 
4.s slotskirke. På Koldinghus skal vi 
også se arkitektparret Exners storslå-
ede restaurering, der fik en helt anden 
indretning, end den først tænkte. Vi 
skal høre hvorfor og hvordan det gik til.
 
På Koldinghus spiser vi frokost i Mad-
kælderen. Der serverer en buffet af 
årstidens produkter med alt lavet fra 
bunden i restaurantens køkken i den 
historiske kælder, hertil 1 genstand.
 
Lisbeth Weitemeyer har siden 2008 
været ansat på Koldinghus, og hun vil 
på vejen ned fortælle om slottets hi-
storie og på slottet viser hun os rundt 
i Flora Danica udstillingen. Lisbeth 
fortæller også om Exners restaurering 
og slotskirken. 

Kongernes Samling 
Koldinghus &
Skanderborg Slotskirke

FOF byder sammen med dramaturg Lisbeth Weite-
meyer på en historisk dagstur til Koldinghus, hvor vi 
på vejen til Kolding også besøger den smukke lille 
Skanderborg Slotskirke, der ligger på slotsbanken ud 
til Skanderborg Sø.  

Kirken giver os et strejf af historiens vingesus med 
historien om Anna Sophie Reventlow og Frederik 4., 
der mødte hinanden i riddersalen på Koldinghus og 
blev gift i Skanderborg Slotskirke.
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