
Der er mulighed for at invitere en gæst med på tu-
ren. Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i 

2012.  

Pris gæst: 2.650,- kr. i dobbeltværelse og  

2.850,- kr. i enkeltværelse 

Haraldskær ligger tæt på Vejle Å og midt i den smukke Vejle Ådal. Siden 1969 har hovedbygnin-
gen og 30 tdr. land jord været ejet af Danmarks Lærerforening, der driver konferencecenter på 
stedet. Op igennem 1970erne blev den fredede hovedbygning nænsomt moderniseret og en væ-
relsesfløj kom til. Avlsbygningerne og 270 hektar jord ejes af Vejle Kommune. 

Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange medlemmer af Pensionistforeningen vil melde sig til 
denne 3-dages tur. Vi har forsøgt at tilrettelægge et spændende og varieret program til en rimelig 
pris.  

Ret til ændringer forbeholdes 

3-dages tur 
Nordfyn og Jylland  

2. - 4. juni 

2.150,- kr.  



Afgang med bus fra Ringsted station kl. 8.00. Efter påstigning i 
Sorø kl. 8:20 kører vi til Kerteminde, hvor vi drikker formiddags-
kaffe på havnen. Derefter mulighed for sightseeing i Kertemin-
de, inden vi kører til Johannes Larsen Museet 

Derfra videre til landsbyen Mesinge, hvor vi spiser frokost på 
Café Kirkeladen. Turen fortsætter gennem små idylliske lands-
byer på Fyns Hoved, inden vi kører til Fredericia, hvor vi skal se 
voldanlægget og ”Den tapre Landsoldat”. Derefter er der tid til at 
gå tur i byen på egen hånd, inden vi sidst på eftermiddagen kø-
rer til Haraldskær, hvor en 2-retters menu venter os. 

 

Efter morgenmad kører vi kl. 9.00 til Tørskind grusgrav, hvor 
Robert Jacobsen sammen med sin elev har skabt en smuk 
skulpturpark. 

Derefter aflægges et kort besøg på det sted, Egtvedpigen blev 
fundet, inden turen går til Sædding Strand, hvor der serveres 
formiddagskaffe, mens vi betragter skulpturen ”Mennesket ved 
havet” eller ”De fire hvide mænd”, som de populært kaldes. 

Turen går videre rundt om Ho Bugt til Tirpitz-stillingen, som blev 
bygget at tyskerne for at beskytte Esbjerg. Byggeriet blev aldrig 
færdiggjort, og i dag er det museum, som vi besøger, inden vi  
kører vi til Blåvand fiskerestaurant for at spise frokost. 

Næste stop er ved Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk fyr, 
fra hvis top man i klart vejr kan se to kæmpestore vindmøllepar-
ker. (170 trin op og entré ikke inkluderet) Mulighed for spadse-
retur til stranden.  

Der serveres eftermiddagskaffe, inden turen går nordpå rundt 
om den genskabte 900 ha store Filsø. 

Herefter går turen tilbage tværs over Jylland til Haraldskær, 
hvor aftensmaden venter. 

3. juni 

2. juni 

Café Kirkeladen, Mesinge Johs. Larsen Museet 

De fire hvide mænd på Sædding Strand 

Blåvands Huk, Danmarks vestligste punkt 

Filsø 

Amanda på havnen i Kerteminde 

”Den tapre Landsoldat” 

Haraldskær 

Tørskind skulpturpark 

Tirpitz-stillingen 

Kl. 9.00 forlader vi Haraldskær og kører mod Århus for at besøge det nyåbnede Moesgaard Mu-
seum, som er blevet en stor attraktion både i kraft af sin unikke arkitektur, men også pga. sin be-
liggenhed midt i den storslåede natur, som bygningen er blevet en del af. 

Vi får en guidet rundvisning på en time, hvorefter der er afsat tid til på egen hånd  at bese muse-
et. 

Afgang fra museet kl. 12.30, hvor vi kører til Restaurant Martino ved Århus Havn for at spise fro-
kost. 

Inden turen går tilbage til Sorø og Ringsted, bliver der mulighed for at bese Marselisborg Minde-
park med monumentet over faldne i 1. verdenskrig samt Marselisborg Slot. 

4. juni 

Praktiske oplysninger 

• Pris: 2.150,00 kr. i dobbeltværelse og 2350 kr. i enkeltværelse. Priserne inkluderer: Transport, 
alle entreer og guider, ophold med fuld forplejning ekskl. drikkevarer. 

• Tilmelding senest 1. maj til kredskontoret: 57674455 eller 050@dlf.org.  

• Betaling senest 1. maj på konto nr.: 9888-0000316645 - Husk at skrive NAVN!  

• Værelsestype: Bestil enkelt- eller dobbeltværelse ved tilmeldingen.  

• Påstigningssted: Ringsted Station (Ved busholdepladsen) kl. 08.00 og fra busterminalen i Sorø 
kl. 08.20 

• Forventet hjemkomst: Sidst på dagen den 4. juni 

• Busfaciliteter: Toilet, klimaanlæg, kaffemaskine. Kaffen er gratis, andre drikkevarer kan købes 

• Bussen standser så vidt muligt lige ud for eller tæt på de steder, vi skal besøge 

• Der er mulighed for at få værelse i stueplan. Gør opmærksom på det ved tilmeldingen! 

• Gør ligeledes opmærksom på, hvis der er  noget, man ikke kan tåle vedr. maden 

• Se bagsiden vedr. evt. gæst, som skal betale kr. 2.600 for turen 

Efter middagen den 2. og 3. juni: Vejret bør være så lunt, at vi kan gå en tur i den smukke park 
og nyde omgivelserne. Der bliver serveret aftenskaffe/te, og der bliver også arrangeres fælles-
sang efter højskolesangbogen.  

Moesgaard Museum 


