Seniorskovtur Gersagerparken
Den årlige skovtur med Seniorklubben i Gersagerparken, var nøje tilrettelagt, som sædvanlig man må vel
tilføje, turen i år var ingen undtagelse.
74 glade seniorer var mødt op til afgang med Roskilde rejser, ved nr. 107 den 18. juni 2018. Afgang præcis
kl. 8.30. Med rejsefører Niels Kjøller og 4 busstewardesser Jane, Poul, Erik og Wivi. Niels bød vanligt
velkommen og efterfølgende blev der serveret kaffe. Baren åbnede umiddelbart efter kaffen – et stort
arbejde for de 4 stewardesser. Klapsalver til alle inkl. Chaufføren Peter. Billeder kan ses på dette link
https://photos.app.goo.gl/u3kabap1pxodZWmx9

Turen gik til Krudtværksmuseet i Frederiksværk, som er en
spændende attraktion for både voksne og børn. Krudtmøllerne
ligger på række i det smukke landskab langs med kanalen, der
løber gennem hele Frederiksværk. Umiddelbart er det svært at
begribe, at historien tager sit udgangspunkt i krig, død og ulykke.
Vi var så mange, at ved ankomst blev vi opdelt i 3 hold. Jeg var på
holdet der blev vist rundt af direktøren Frank Allan Rasmussen. En
ualmindelig levende ”storryteller” der satte billeder på nethinden der
var til at forstå, og indledte sin fortælling med - ”Her blev fremstillet krudt til Danmarks hær og flåde i mere
end 200 år. Også selve arbejdet med krudtet var farligt. Det skete med visse mellemrum, at en mølle
sprang i luften og skabte død og lemlæstelse. I et tilfælde omkom 22 personer. Et langt mere festligt aspekt
af historien er krudtets anvendelse til jagt – og fyrværkeri. På museet er mange af de gamle maskiner
bevaret og funktionsdygtige, og der foregår en levende formidling af alle de emner, der knytter sig til
fremstillingen af krudt – selve sammensætningen, vandkraften, arbejdsforholdene, anvendelsen osv.”

Verdens omspændende virksomhed starter i 1758
Krudtværket blev grundlagt af generalmajor J.F. Classen i
1758. Værket fremstillede krudt til militære og civile formål
gennem mere end 200 år og var i funktion til 1965. Der er
tale om et velbevaret kulturmiljø, hvilket medvirkede til, at
Kulturministeren i 2007 tildelte Frederiksværk status som
ét af Danmarks 25 fineste industriminder. En del af
området er hjemsted for private virksomheder og mange
af kommunens foreninger. Den ældste del af
krudtværksområdet er i dag museum. Nogle få skridt fra selve krudtmøllerne ligger to oprindelige dele af
komplekset, nemlig Trækulsbrænderiet og Svovl- og Salpetermagasinet, begge opført i 1760’erne. Til
museet hører også Bomuldstørreriet, opført i 1886, da værket begyndte at producere røgsvagt krudt.

Frokost Lynæs havn Vellykket rundvisning, hvor alle havde
fået en oplevelse, der var noget af en oplevelse. Turen gik
videre til Lynæs havn, hvor vi skulle spise ”det store kolde
bord” kl. 12.00. Her var inkluderet 1 øl og en snaps. Det er et
traktørsted der fik 4 stjerne. Rundtur for nogle, inden der blev
serveret kaffe og lagkage. Turen gik tilbage til
Gersagerparken kl. 15.45 med ankomst kl. 17. 15. Alle uden
undtagelse var yderst tilfreds med turen. Chaufføren Peter
blev rost i høje skyer. Seniorklubben gjorde det sgu igen –
Stor tak.

