
 

KLUB ARKEN bustur: 
Curlers, kunst og verdensarv 

 

 
 
 
Afgang torsdag den 20. april 2023 
 
Kl. 07.50 Valby S-tog station, v/udgang til busholdepladserne på Lyshøjgårdsvej. 
Kl. 08.20 Ishøj S-tog station v/busholdepladserne og den røde pakkepost-stander. 
Kl. 08.30 Busstoppestedet ved ARKEN, Skovvej 100, Ishøj 
  
Kl. 10.00 Ankomst til Kalundborg museum hvor vi får en kop kaffe/the og lidt 

formiddagskage, samt introduktion til udstillingen ”carmen curlers – 
iscenesat”. Iscenesættelse er noget, der går igen i hele Arne Bybjerg og 
fabrikkens virke. Fra de mange fængende reklamer og busserne, der hentede 
kvinder til fabrikken fra hele Vestsjælland – til skræddersyede kitler og den 
gyldne Rolls Royce. Hvordan Arne Bybjerg opbyggede fabrikken og hvordan 
dagligdagen var for de ansatte i 60’erne og 70’erne. 

 
Kl. 11.45 Kører vi til Sorø Museum 
 
Kl. 12.45 Ankomst Sorø Museum, hvor vi starter med at spise en tapastallerken med 1 

drikkevare til. 
 Herefter får vi introduktion til udstillingen Billedbarrikader: Billeder af 

barrikaderede huse, værker, der i sig selv er fysiske blokader, eller værker, 
der dækker sig til, som om de var generte. F.eks. vises Tal R’s 10 meter lange 
installation ’Blinds’ for første gang i Danmark på denne udstilling. Tilsløring og 
barrikadering af blikket og det bagvedliggende visuelle begær og magt er et 
omdrejningspunkt for udstillingen.   

 
Kl. 14.45 Kører vi mod det nyåbnede Stevns Klint Experience, Boesdalsvej 14, 4673 

Rødvig Stevns 
  
Kl. 15.45 Ankomst til besøgscenteret (hjemmeside: stevnsklint.dk) – besøgscentret er 

både vild natur, vandreture, blandt smukke fossiler, digitale spil, 
dinosaurskelet, meteoritter og en kæmpemæssig kalkblok hugget ud af 



Stevns Klint. Vi går selv på opdagelse ude og inde i det nyåbnede center. Der 
er også en cafe at slå sig ned i, hvis du trænger til en kop kaffe eller noget 
sødt. 

 
Kl. 17.00 Lukker Stevns Klint og vi begiver os hjemad. 
 
Ruten hjem – ca. tider: 
 
Kl. 18.00 Ishøj Station  
Kl. 18.10 ARKEN 
Kl. 18.40 Valby Station 
 
Dette er inkluderet i prisen: 
Bustransport 
Kaffe/the og formiddagskage 
Introduktion til Carmen Curlers – Iscenesat 
Tapastallerken med 1 drikkevare 
Introduktion til Billedbarrikader 
Alle entreer til de tre museer vi besøger 
 
Forbehold for ændringer i programmet forbeholdes. 
 
Turen er IKKE egnet for gangbesværede. 
 
Tegn gerne selv en rejseforsikring, da vi ikke giver pengene tilbage i tilfælde af afbud. 
 
Der er ingen servering i bussen, men medbring gerne selv drikkevarer. Der kan købes 
vand og almindelig øl i bussen til favorable priser. 
Der er ingen stop på vejen, da køretiden er begrænset. 

 
 


