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Forårstur til Naturkraft samt Ringkøbing Museum  
 

Tirsdag den 28. maj 2019 indbydes I til et forårsarrangement med 

besøg ved Naturkraft samt Ringkøbing Museum.  

 

Kl. 09.30 mødes vi på kredskontoret Nørregade 22 A i Ringkøbing, 

hvor vi får en præsentation af Naturkraft. Fjordkredsen er vært 

ved en kop kaffe.  

 

Efterfølgende går vi ned til 

Naturkraft. Turen begynder ved 

Generator, Kastengevej 3, og 

går ud til udkigstårnet. Herfra 

fortsætter turen op på 

ringvolden, så vi kan få en 

fornemmelse af, hvordan 

Naturkraft bliver til. (Det er også muligt at køre derned.) 

 

Kl. 12.00 er der middag incl. en genstand (øl/vand) samt kaffe og 

småkager på Hotel Ringkøbing.  

 

Kl. 13.30 – 14.00 får vi besøg af direktør Mette Bjerrum Jensen, hun 

vil fortælle om sine tanker og visioner for Ringkøbing-Skjern 

Museum.  

Kl. 14.00 går vi om på museet, hvor vi bl.a. kan se udstillingen "Flyvere 

i natten", der omhandler de 19 allierede fly, som styrtede ned under 

Anden Verdenskrig. Træd også ind i den rekonstruerede bunker, hvor 

den tyske soldat fortæller sine erindringer.  

 

 

 

 

 

 

Pris for hele arrangementet er 225 kr. pr. person. 

 

Tilmelding og betaling til kredskontoret senest den 16. maj 2019. 

Se bagsiden. 
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Pensionistudflugt til Blåvandshuk Fyr og Tirpitzmuseet i 

Blåvand 
 
Tirsdag den 3. september 2019 tager vi på den årlige og traditionsrige udflugt 

for Fjordkredsens pensionister samt ledsager. 

 

Vi starter dagen med en tur langs Vestkysten til Blåvandshuk 

Fyr. Her får du mulighed for at komme op og nyde udsigten til 

Horns Rev fra toppen af fyret. Der er 170 trin op til toppen, 

så vil du hellere blive nede, kan du nyde naturen rundt om 

fyret. 

Fra fyrtårnet tager vi ind på Blåvand Kro, hvor vi skal have en 

let frokost med øl, vand og kaffe. 

 

Næste stop er ved Tirpitzmuseet i Blåvand, der åbnede i 2017. Vi får en ½ times 

introduktion i bussen. Du får udleveret en ID-Guide og et armbånd. Nu har du så 

2½ time til at opleve museet.  

Der er 3 permanente udstillinger: ”Den skjulte 

vestkyst”, ”Havets guld” og ”En hær af beton”.   

Du har også mulighed for at se den originale 

kanonfæstning Tirpitz. Den skulle beskytte  

vestkysten og i særdeleshed Esbjerg Havn.  

 

Mættet af indtryk fortsætter turen tilbage til Blåvand Kro, hvor der venter os 

en herlig middag. 

 

Turen starter ca. 09.30 og sluttes af på Blåvand Kro kl. 19.30. 

 

Vi kører i 1 bus, der har plads til 63 personer. Først til mølle princippet er 

derfor gældende.  

 

Pris pr. person alt inkl. er 350 kr. 

 

Tilmelding og betaling til kredskontoret senest torsdag den 8. august 2019.  

Se bagsiden.  

 

Ved tilmelding oplyses opsamlingssted, hvem der deltager, diabetiker m.v. 

 

Opsamlingssteder: Museumspladsen i Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kultur-

center, indgang A, Tarm Rutebilstation. 

 

Deltagerliste samt tidstabel udsendes omkring den 15. august 2019.   

   

 

https://vardemuseerne.dk/wp-content/uploads/2016/08/MikeBink_Tirpitz_29.jpg
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Julefrokost onsdag den 27. november 2019 

  

Årets julefrokost begynder kl. 10.00 ved Videbæk Kunstpavillon, 

hvor vi får en rundvisning. 

Herefter kører vi hen til Hotel Falken, hvor 

julefrokosten er klar kl. 12.00.  

Pris for rundvisning og julefrokost incl. 2 

genstande er 225 kr. pr. person.  

 

Tilmelding og betaling til kredskontoret senest mandag den 18. 

november 2019. Se nedenstående. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. tilmelding  
 

Samtlige arrangementer er for Fjordkredsens efterlønnere/pensionister samt 

ledsager.  

 

Tilmelding på telefon 97 32 46 40 eller mail 122@dlf.org.  

 

Deltagergebyret betales ved tilmelding.  

 

Der indbetales på Fjordkredsens konto i Lån og Spar Bank 0400  

– 108 00 11 866.  

 

Eller MobilePay 62890 

 

Venligst oplyst navn og antal deltagere.  
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