
Praktiske oplysninger 

· Husk pas!! 

· Priserne inkluderer: Transport, alle entreer samt ophold med fuld forplejning 
ekskl. drikkevarer 

· Tilmelding senest 14. april til kredskontoret: 57674455 eller 050@dlf.org 

· Betaling senest 14. april: 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: Den 17. maj  omkring kl. 19  

· Busfaciliteter: Toilet, klimaanlæg, kaffemaskine. Kaffen er gratis, andre drik-
kevarer kan købes 

· Gør opmærksom på specielle ønsker mht. værelse: Enkelt- eller dobbeltvæ-
relse 

· 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 

Dobbeltværelse: Medlem: 2.100 kr. - gæst 2.600 kr. 

Enkeltværelse: Medlem 2.300 kr. - gæst 2.800 kr. 

3-dagestur 
Sønderjylland og Sydslesvig 

15. - 17. maj 



15. maj 

Jaruplund Højskole 

Nolde-museet 

Møgeltønder Kirke 

Det gamle Apotek Uldgade i Tønder 

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00. Efter 
påstigning i Sorø kl. 8.20 kører vi til Tønder. Der er 
et kort ophold undervejs,  hvor vi drikker formid-
dagskaffe/te. I Tønder besøger vi kirken, torvet, 
Uldgade og det gamle apotek. Vi spiser frokost på 
Schackenborg Slotskro, og der er afsat tid til et 
besøg i kirken med de mange flotte kalkmalerier 
og en lille gåtur i byen, inden vi kører videre til 
Noldemuseet for at se malerier og gå tur i den 
smukt anlagte have. 

Derfra kører vi til Jaruplund Højskole, hvor en 3-
retters menu bliver serveret kl. 19.00. 

Afgang fra Jaruplund  kl. 8.30. Vi kører mod syd-
vest ud i marsken gennem Sönke-Nissen Koog. I 
får fortalt historien om Sönke Nissen og hans be-
tydning for området og begrundelsen for, at gårde-
ne alle har grønne tage.  

Derfra videre til Husum, hvor der er afsat tid til en 
bytur, hvor man bl.a. kan se Mariekirken, tegnet af 
C.F. Hansen, aflægge besøg i nogle af byens for-
retninger eller nyde formiddagskaffen i en af café-
erne ved havnen, som er en tidevandshavn.  

Inden frokost skal vi også aflægge besøg på 
Nordsømuseet (Nissenhaus), som har en udstil-
ling af billeder af nordfrisiske malere samt en ud-
stilling, der viser hvorledes havet har haft indfly-
delse på livet i marsken.  

Vi skal spise frokost på Roter Haubarg, som er en 

16. maj 

Tidevandshavnen i Husum 

Nissenhaus 

Fra Sönke-Nissen Kog 

16.  maj 

17. maj 

Udstilling på Trapholt 

Trapholt Kunstmuseum 

Knapp Kro Istedløven Flensborg gamle kirkegård 

Kl. 9.00 forlader vi Jaruplund og kører til Flens-
borg, hvor vi skal besøge den gamle kirkegård 
med krigergrave fra de slesvigske krige, og hvor 
ca. 2.400  danske soldater ligger begravet. Vi 
skal naturligvis også se Istedløven, som nu igen 
er anbragt på sin oprindelige plads. 

Derefter er der afsat tid til besøg i en grænseki-
osk, inden vi kører til Løjt Kirkeby for at spise 
frokost på den smukke og romantiske Knapp 
Kro.  

Sidste stop er Trapholt,  Danmarks eneste muse-
um, hvor man både kan se billedkunst, kunst-
håndværk, design og møbeldesign. 

Forventet hjemkomst til Ringsted ca. kl.19.00. 

 

historisk bondegård fra det 17. årh., der i dag fun-
gerer som restaurant og desuden har et lille mu-
seum.  

Fra Roter Haubarg er der ikke langt ned til Frede-
riksstad, som er turens næste mål.  

Her drikker vi eftermiddagskaffe, hvorefter vi skal 
på en lille tur rundt i den smukke og idylliske by, 
som også kaldes ”Lille Amsterdam”. Det forstår 
man godt, når man ser de maleriske huse med 
deres takkede gavle vendt mod gaden, og de 
mange kanaler, der gennemstrømmer byen. 

Sidst på eftermiddagen kører vi mod nordøst tilba-
ge til Jaruplund. 

Frederiksstad 

Kanal i Frederiksstad 

Roter Haubarg 


