
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onsdag den 30. maj og onsdag den 8. august 2018 i det smukke Hedeland. 
 

JAZZ – PICNIC – VETERANTOGTUR og HYGGELIGT SAMVÆR 
 

 
 



 
 
Du skal tilmeldes for at deltage i en af disse spændende ture med et gammelt 
damptog. Turene starter på Brandhøjgårdsvej 2 – 2640 Hedehusene. 
Se kort på sidste side. 
 
Der er gode parkeringsforhold på stedet, ligesom man kan komme til 
adressen med bus 123 fra Høje Tåstrup, og Roskilde og stå af på 
Hovedvejen lige ved Hedelands Veteranjernbane. (Hedehusgården -
Brandhøjgårdsvej) 
 
Når du er tilmeldt, skal du møde frem kl. 11,15 hvor du kan besøge museet, 
få udleveret spisebillet og købe drikkevarer (øl, vand og vin). 
 
The Spirit of New Orleans er klar med musikken ombord på damptoget, og så 
er der togafgang kl. 12,15. 
 
Toget har plads til max. 80 personer, så der vil være rift om billetterne. 
Undervejs vil der være jazzmusik, på en del af strækningen. 
 
Efter en god times tid (med en pause undervejs) ankommer vi til vores 
Picnicplads ved ”Lergraven” (Rubjerg). Her udleveres lækre sandwich og en 
øl, vand eller et glas vin til hver deltager, også her ledsaget af jazzmusik. 
Til orientering, så er der toiletter ved ”Lergraven”. (ca. 300 - 400 meter) 
 
Det er www.frujensen.com (har før leveret til Spirit-arrangementer), som 
sørger for forplejningen. 
 
Der vil være musikalsk underholdning med The Spirit of New Orleans mens vi 
holder spisepause. 
 
Damptoget venter på os imens, og der kan købes yderligere drikkevarer til 
rimelige priser. (Egne drikkevarer på ikke medbringes på turen) 
 
Der vil ikke være siddepladser til alle ved ”Lergraven”, så det anbefales at 
man eventuelt selv medbringer  en campingstol. Der er også mulighed for at 
låne tæpper, så man kan sidde i græsset. 
I tilfælde af ”småregn” kan man sidde i toget, som er overdækket. 
 
Vi gør opmærksom på, at der ikke er plads til kørestole eller rollatorer på 
toget, så man skal være mobil for at deltage. 
 
Da der kan forekomme sodpartikler fra det gamle damptog, anbefales det at 
man ikke har ”sart tøj på”. 
 
Toget er tilbage ved Hedehusgården kl. 15,15, hvor arrangementet slutter. 
 

http://www.frujensen.com/


TILMELDING: 
 

 
For at deltage i et af arrangementerne skal du tilmelde dig og betale 300,- kr. 
pr. person. 
Beløbet dækker veterantogtur, jazzmusik, sandwich og en ”drink” (øl, vand 
eller vin) samt diverse gebyrer. 
 
Yderligere drikkevarer kan købes for 20,- kr. pr. styk.  
 
Hvordan gør du: 
 
Send en e-mail til Ole Holde  - ole@holde.net  eller ring på 20 67 52 25 og 
meld dig til. (her kan du også få yderligere information om arrangementerne. 
Husk at anføre om din tilmelding gælder 30. maj eller 8. august, samt 
hvor mange personer din tilmelding gælder. 
Du skal også anføre et telefonnummer på den, som bestiller arrangementet, 
således at vi kan komme i kontakt med vedkommende. 
 
Du skal samtidig med din tilmelding indbetale deltagerprisen på konto i 
Nordea 1400 8963 932465 
 
I tilfælde af rigtig dårligt vejr på arrangementsdagen, vil turen blive aflyst, og i 
så fald kontakter vi deltagerne herom. 
 
 

. 
 

LYT TIL JAZZ på www.jazzkanalen.dk  mandag-fredag – kl. 12,00 – 18,00 
 

mailto:ole@holde.net
http://www.jazzkanalen.dk/


 
 

 


