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Flugt, Oksbøl 

Peter-spillemand-Thomsen og Barbara Tholozan 

Fængslet, Fjordenhus og restaurant Børkop Vandmølle 



 

Kør selv - Forårstur til Oksbøl den 11. maj 2023 
 

Forårsudflugten går i år til FLUGT – Refugee         
Museum of Denmark - som åbnede for 
publikum i juni 2022. FLUGT er tegnet af 
verdenskendte Bjarke Ingels Group og er 
arkitektur i en klasse for sig.  
 
Museet rummer 2 faste udstillinger:                           
  
Flygtninge til alle tider: 
Gennem historier fra flygtninge fra bl.a. Tyskland, Ungarn, Vietnam, 
Afghanistan og Syrien gør udstillingen tal til mennesker og formidler de 
erfaringer, tanker og følelser, der knytter sig til at være et menneske på 
flugt. 
 
Flygtningelejr Oksbøl: 
Den Røde Hærs angreb på Nazityskland i krigens sidste måneder gik i høj 
grad ud over civilbefolkningen og fordrev millioner fra deres hjem. 250.000 
af dem ankom til det besatte Danmark, og i 1945 blev Danmarks største 
flygtningelejr etableret i Aal Plantage i Oksbøl. Den husede 35.000 flygtninge 
og var dermed Danmarks 5. største by. 
Udstillingerne har ingen tekstplancher, men er baseret på lyd, der aktiviseres 
af gæsten selv ved hjælp af en audioguide, når man bevæger sig rundt i 
udstillingerne. 
 
Kl. 10.00 Vi mødes i foyeren for udlevering af audioguides og billetter. Vi 
lukkes ind i hold à 12-15 personer til en kort introduktion af ca. 5 minutters 
varighed. 
Kl. 12.00 frokost i konferencerum 2. 
 
Efter frokost er der mulighed for ”lydvandring” i det gamle lejrområde. 
Alternativt besøg på flygtningekirkegården tæt ved museet. Her ligger 1795 
tyske flygtninge begravet.  
 
Pris 325 kr., som dækker entre, frokost og 1 øl/vand. (mad og drikke er 
økologisk). 
Adresse: Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl. 
 
Tilmelding og betaling til kredskontoret senest mandag den 1. maj. Se 
bagsiden. 
Deltagerliste udsendes, så evt. samkørsel kan aftales. 
 



 

Pensionistudflugt til Horsens og Vejle Fjord. 
 
Tirsdag den 5. september 2023 tager vi på den årlige og traditionsrige 
udflugt for Fjordkredsens pensionister samt ledsager.  
 
Vi starter dagen med en tur til Horsens. Her 
kører vi til Fængslet, hvor vi får en guidet 
rundvisning. Vi hører bl. a. fortællinger om 
fangernes flugtforsøg, handel med stoffer og 
hverdagslivet i fængslet gennem 153 år.                                        
Efter rundvisningen nyder vi frokosten i 
Brasseriet Fængslet bestående af en 
sandwich med kylling og bacon med øl, vand 
og kaffe til. 

Turen fortsættes mod Vejle, hvor vi skal besøge 
Fjordenhus. Huset er beliggende i Vejle Fjord. Det 
er tegnet af kunstneren Olafur Eliasson og hans 
arkitekter. Huset blev indviet i juni 2018.  
Da det ikke er muligt at få en rundvisning med så 
mange på en gang, så foregår det på egen hånd. 
Husk varm påklædning – det kan være koldt på 
havnen. 
  

Mættet af indtryk kører vi videre til Restaurant Børkop Vandmølle. Her bliver 
det muligt at finde en af Thomas Dambos trolde. Det er kæmpetrolde lavet 
af genbrugstræ. Når trolden er fundet, så venter der os en herlig middag. 
Kl. 19.30 går turen hjemad. 
 
Turen starter kl. 10.00 i Ringkøbing på banegården, kl. 10.30 v/Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter, Indgang A, Skjern og kl. 10.40 på Tarm banegård. 
Forventet hjemkomst kl. ca. 20.40 i Tarm, kl. 20.50 i Skjern og kl. 21.20 i 
Ringkøbing. 
 
Pris pr. person alt inkl. er 525 kr.  
 
Vi kører i 1 bus, der har plads til 54 personer. Først til mølle-princippet er 
derfor gældende.  
 
Tilmelding og betaling senest torsdag den 10. august 2023. Se bagsiden. 
Ved tilmelding oplyses opsamlingssted, hvem der deltager, diabetiker, 
vegetar m.v. 
 
Deltagerliste samt tidstabel udsendes omkring den 18. august 2023.     



 

 

Julefrokost torsdag den 23. november 2023 

 
Årets julefrokost finder i år sted i Højmark Forsamlingshus, Adelvej 45, 6940 
Lem st.  
Vi mødes kl. 11.00, hvor der vil være underholdning af Peter-spillemand 
Thomsen og Barbara Tholozan.  
 
Peter-spillemand-Thomsen og Barbara Tholozan vil 
underholde os gennem en god balance mellem 
fællessang, foredrag og egne kompositioner.  
 
Peter og Barbara klæder hinanden godt musikalsk 
med guitar, violin og vokal. 
 
Julefrokosten bliver serveret ca. kl. 12.30. 
 
Pris for underholdning, julefrokost incl. to genstande er 325 kr. pr. person.  
 
Tilmelding og betaling til kredskontoret senest mandag den 13. november 
2023. Se nedenstående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Oplys venligst navn og antal deltagere.  
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