Skovturen 2019 til Lund
Fire busser med medlemmer, drog afsted i fantastisk dejligt solskin. Helt ekstraordinært, havde
arrangørerne fra Lokalhistorisk sørget for en bus mere, så alle på ventelisten, kom med, så flot.
Busserne kørte som planlagt, og vi fik endda lidt historie med på vejen.

Første stop var Lund Botanisk Have, som er en stor blomstrende have med mange smukke farver og
mange sjældne blomster, som grundigt blev studeret, samt et stort væksthus.

Her fik vi en lille forfriskning og en lille skarp til halsen.

Der var også tid til en lille kop kaffe, hvis man skulle have det behov, det havde jeg 
Efter 2 timer her, kørte bussen videre, bl.a. gennem Lunds Universitets By, til en dejlig frokost buffet
på Grand Hotel.
Et fantastisk flot gammelt hotel med prismekroner og balkon. Et smukt sted hvor 204 personer kunne
bespises, og det fungerede smertefrit.
Buffeten, som bestod af 3 slags kød, røget laks, varmrøget laks, kyllingesylte samt 3 forskellige
salater, som smagte fantastisk.

Maden var sat op i et tilstødende lokale, så vores formand sørgede for, at der var et godt flow i køen,
så det hele fungerede perfekt.
Der var et højt støjniveau. Det er jo også mange mennesker i et enkelt rum, og selvom der var højt til
loftet, så det ud til, at alle hyggede sig.

Fra Grand Hotel er der ca. 400 m til Domkirken, så de fleste foretrak at gå.

Domkirken er Nordens største metropolitankirke. Grundlagt omkring 1100 og muliggjort ved generøse
donationer fra Knud den Hellige.

I krypten står kisten med den sidste danske biskop i Lund, Peder Winstrup.
Den ærværdige bisp Anders Sunesen har en mere beskeden grav i kirkens tværskib.

Domkirkens mindste orgel, som er inde i det forunderlige astronomiske ur, spiller to gange om dagen
hymnen In dulci jubilo, mens seks træfigurer - De hellige 3 konger med tjenere - passerer og bøjer
hovederne for jomfru Maria og Jesusbarnet på tronen i centrum. Det var vi så heldige at opleve.
Øverst på uret ses to riddere, der markerer timerne ved slå sværdene mod hinanden.

Det Historiske Museum, som ligger lige ved siden af kirken, er på 3 etager, og indeholder bl.a.
redskaber fra bronzealderen, jernalderen, samt en udstilling med en beskrivelse af kulturelle forskelle
mellem samfund og folkeslag. På næste etage kunne man bl.a. se en møntsamling og på sidste etage
er der en del dyreskellet arter udstillet.

Vi fik serveret en muffin og flere former for kold kaffe, som var hjemme bragt.
Solen var med os, så alle kunne nyde det udenfor, på bænke, græsset og rækværket.

Der var stadig ca. 2 timer til hjemturen, så en del af os gik en tur i Lund, en hyggelig by. Nu var det jo
søndag, så de store indkøb blev det desværre ikke til, selvom priserne i vinduerne lokkede gevaldigt.
Så gik turen igen hjemad, efter en dejlig afslappende tur.
Tak for et godt arrangement LHF, vi glæder os gevaldig til næste år .
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