
 

 

Generalforsamling - se indstik 
 

Tirpitz.  
Torsdag den 15. marts kl. 14.00 
Vi mødes udenfor hovedbygningen 
kl. 14.00. Her skal vi lidt rundt i 
terrænet og en guide fra Varde 
Museum vil fortælle om byggeriet og landskabet, og hvorfor 
Tirpitz ligger netop her. Dette varer ca. ½time, hvorefter vi på 

egen hånd besøger udstillingen. 
Kl. 15.15 har vi bestilt kaffe/the og 
kage, og derefter kan vi fortsætte 
med at komme omkring 
udstillingen og Ravmuseet indtil 
lukketid kl. 17.00. 

Kør selv: Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand 
Pris 100 kr. for entre og kaffe/the med kage 
Tilmelding fra den 21. februar - 7. marts til Kredskontoret. 
 

Besøg på Esbjerg Museum. 
Onsdag den 25. april kl. 14.00 
Vi skal møde skolen fra 40’erne i Den gamle Skolestue. 
Desuden skal vi se den nye udstilling, som handler om Esbjerg 
i 1943, hvor man får et indblik i de dilemmaer, som 
almindelige mennesker måtte forholde sig til. Vi vil også få 
indsigt i hvordan et etisk svært emne som Holocaust 
formidles til de ældste elever i kommunen. 
Herefter vil der være kaffe/the og kage i museets ovenlyssal. 
Kør selv: Torvegade 45, 6700 Esbjerg 
Pris 50 kr. for entre og kaffe/the med kage 
Tilmelding fra den 19. marts - 9. april til Kredskontoret. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sommerudflugt 
Tirsdag den 29. maj  
 
Afgang 
Ribe             kl. 8.30  (Skovgrillen, Plantagevej) 
Gredstedbro kl. 8.45   (Hotellet) 
Bramming  kl. 9.00 (Banegården)      
Esbjerg  kl. 9.30 (Sæddingcentret, Tarphagevej) 
 
Turen går mod nord langs Klitten, og vi stopper i Vedersø, 
hvor medbragt madpakke nydes i Kaj Munks Præstegård. 
Herefter er der fortælling og rundvisning. 
Turen fortsætter mod Thorsminde, hvor vi besøger 
Strandingsmuseet St. George. Her er der også mulighed for at 
købe kaffe. Efter besøget går turen atter sydpå, og der er 
aftensmad, når vi nærmer os Esbjerg. Forventet 
hjemkomst Sædding kl 20, hvorefter bussen 
kører videre til de øvrige opsamlingssteder. 
Pris 250 kr. 

Tilmelding fra 23. april - 18. maj (max antal 60) 

Husk at angive, hvor man ønsker at stige på 
bussen. 


