
Praktiske oplysninger 

• Pris: 2.300,00 kr. for medlemmer og 2.850 for gæster. Priserne inkluderer: 

Transport, alle entreer samt ophold med fuld forplejning ekskl. drikkevarer 

• Tilmelding senest 6. maj til kredskontoret: 57674455 eller 050@dlf.org 

• Betaling senest 6. maj: Reg. nr.: 9888  konto: 0000316645 

• 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 8. juni 

• Busfaciliteter: Toilet, klimaanlæg, kaffemaskine. Kaffen er gratis, andre drik-

kevarer kan købes 

• Gør opmærksom på specielle ønsker mht. værelse: Tæt ved elevator, ind-

gang, enkelt- eller dobbeltværelse 

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

den 

Det er bestyrelsens håb, at rigtigt mange medlemmer af Pensionistforeningen 

vil melde sig til denne 3-dages tur. Vi har igen i år forsøgt at tilrettelægge et 

spændende og varieret program til en rimelig pris.  

Ret til ændringer forbeholdes 

Denne 25-m lange stenskulptur, der forestiller en laks, skulle ligge tæt på Skar-

rildhus. Den er  fra 2012 og er placeret ved Skjern å i anledning af, at åen er 

blevet genoprettet således, at der igen lever laks i den. 

3-dages tur 
Fyn og Jylland  

6. - 8. juni 

Medlem: 2.300,- kr.  

Gæst: 2.850,- kr. 



6. juni 

Koldinghus 

Skarrildhus 

Jelling Museum 

Palisadehegnet i Jelling Restaurant  på Koldinghus 

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00. Efter 

påstigning i Sorø kl. 8.20 kører vi til Kolding, hvor 

vi drikker formiddagskaffe/te, inden vi skal se Kol-

dinghus. Vi spiser frokost i ”Madkælderen” på mu-

seet, hvor der serveres en stor klassisk dansk fro-

kostbuffet. 

Turen fortsætter til Jelling, hvor vi i år skal se det 

færdigbyggede palisadehegn samt Jelling Muse-

um, der nu er genåbnet som et nyt og moderne 

oplevelsescenter. 

Derfra kører vi til Skarrildhus, hvor en 2-retters 

menu bliver serveret kl. 19.00. 

Lise og Kaj Munks gravsted 

Afgang fra Skarrildhus kl. 8.45. Vi følger Skjern å 

mod vest til byen Skjern, hvor vi skal se nogle hu-

se, som Jørgen Utzon har tegnet.  

Turen fortsætter mod nord-vest til Dejbjerg, hvor vi 

kommer forbi  mindesten for manden bag hedens 

opdyrkning: Enrico Dalgas.  

Derefter kører vi helt ud til Vesterhavet og  kører 

mod nord til Vedersø.  Her kigger vi ind i kirken, 

hvor Kaj Munk holdt sine gudstjenester, og vi be-

søger også præsteparrets grave på kirkegården. 

Næste stop er Thorsminde, hvor der bliver serve-

ret formiddagskaffe.  Der er afsat tid til en spadse-

retur på havnen, hvor vi bl.a skal se slusen, der 

styrer vandstanden i Nissum fjord. Næste stop er 

ved fyrtårnet i Bovbjerg.  Det står på en klint 41 m 

7. juni 

Slusen i Thorsminde 

Bovbjerg fyr 

7. juni 

8. juni 

Kongelige figurer 

Eftermiddagskaffe 

Humlemagasinet Holms Restaurant Middelfart Fajance Museum 

Kl. 9.00 forlader vi Skarrildhus og kører til Mid-

delfart, hvor vi skal besøge Danmarks Keramik-

museum, der har en udendørs skulpturpark, og 

hvor man indendørs kan opleve keramikkunst af 

både danske og udenlandske kunstnere. Både 

Den Kongelige Porcelænsfabrik og Bing & Grøn-

dal er rigt repræsenteret med kendte stel. Heref-

ter kører vi til Holms Restaurant for at spise fro-

kost. 

Eftermiddagen bruges på et besøg i Humlema-

gasinet, hvor vi kan gå tur i det flotte haveanlæg, 

se det historiske dukkemuseum og Sigfred Pe-

dersen Museet. Inden hjemturen starter, slutter vi 

af med at drikke eftermiddagskaffe/te i en af de 

hyggelige stuer. 

 

over havets overflade og er selv 26 m højt. Der er 

adgang til at gå op i tårnet mod en entré på 20 kr. 

som ikke er inkluderet i turens pris.  Der er trap-

per ned ad klinten, så vi kan komme helt ned på 

stranden. 

Thyborøn venter forude, og her skal vi spise fro-

kost i en omvendt fiskekutter på havnen. 

Der er afsat 2½ time til frokost og sightseeing på 

egen hånd, hvor man kan udforske byen, havnen 

og stranden med de mange bunkere. Når vi igen 

er samlet i bussen, kører vi forbi Sneglehuset, og 

har her et kort stop, inden vi kører tilbage til Skar-

rildhus. 

Ankeret på Thyborøn havn 

Sneglehuset 

Mallemukken 


