
Telefon: 98 42 33 79 

E-mail: jvchris@webspeed.dk 

http://home20.inet.tele.dk/jvchris/ 

Lykk e & Vi nkler r ejser.  

Rejsetilbud til Hjerteforeningen Frederikshavn: 
 

Bustur - kaffe & rundstykker m.m.- entreer og guidet tur -        

Sandwich -  kaffe & kringle og Stegt flæsk & Persillesovs.  
 

Drikkevarer er for egen regning!                                                 

Til frokost kan der købes øl & sodavand hos Peter 
 

Ved 40. pers. er prisen kun: 450,-kr. & ved 50. pers. er prisen 

kun : 399,-kr. 
 

Tilmelding så snart som muligt, beløbet skal være indbetalt             

senest den 1. maj.- indsættes på konto:  
 

Registreringsnummer 9044 - Kontonummer 0000177059. 

HUSK! Skal være mrk. Sommer tur 2019. 

Husk også — Navn på den der deltager. 

Det er vigtigt med en hurtig tilmelding så jeg kan se om det 

hænger sammen. Tilmelding er bindende. 

Vi fylder bussen op! 

Kender i nogle der gerne vil med, familie, venner eller           

bekendte så kontakt dem. Så vi kan få alle sæder fyldt ud. 

Eneste betingelse er medlemskab af Hjerteforeningen gælder 

også med et Gratis prøvemedlemskab.               

Jørgen Christensen, Formand —                       

jvchris@nordfiber.dk 

BUNKERMUSEET I 

HANSTHOLM & KAREN 

KJÆR MUSEUM I FRØSTRUP 

Birkelse Oplevelsescenter & 

rasteplads 

Hanstholm -Bunkermuseum  

Karen KjærMuseum        

Frøstrup/Thylejren  

Fårup Skovhus. 

Lykke & Vinkler rejser. 

TIRSDAG DEN 16. JUNI 2020. 
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 Kl. 08.00: Afgang fra Frederikshavn     

 Rutebilstation, vores Chauffør Peter   

 Rafn kører os til Rastepladsen   

 ”Birkelse” kl. 09.15. - 10.00:     

 Vi nyder vores & Peters nybryggede  

 kaffe og vores medbragte friske  

 rundstykker, rugbrød og kage. 

 

Kl. 10,00 kører vi videre til Bunkermuseet i Hanstholm 

ankomst kl. 11.00. Her venter 1. guide os som viser os rundt, 

max. 30., i Bunkermuseet, de dårligt gående tager toget rundt. 
 

Kl. 12.30 - 14.00: Vi 

spiser vores medbragte 

sandwich, drikker øl - 

vand , som Peter sælger 

os og vi nyder hinandens 

gode selskab. Det er også 

tid til at udforske området 

og de mange spændende 

udstillinger og lidt Olsen Banden, inden vi kører videre. 

 
 

Kl. 14.00 - Kører vi til 

Kirsten Kjær Museum i 

Frøstrup, ankomst kl. 14.30, 

vi ser på hendes malerier og 

tegninger, især portrætter.  

Der er sidegallerier, 

skulpturer, værksteder for 

grafik skulptur. Kunstner 

boliger. Kirsten Kjær var 91. 

år da hun startede sit billede på Plejehjemmet. Nær museet. 

Kirsten Kjær er født i 1893. i landsbyen Vester Thorup. 

Kl. 15.30-16.15: Servereder kaffe & kringle .  

&   Kl. 16.15: Er der afgang til Fårup 

Skovhus. Vi kører forbi Thy Lejren.   

 

 Kl. 17.30 - 19.00: Spiser  

 vi Stegt flæsk & 

Persillesovs, ta´ selv 

Gammeldags røget flæsk, 

Paneret flæsk, sprødstegt 

saltet flæsk, serveres 

medkartofler, rødbeder & 

Persillesovs.m 
 

Kl. 19.000: Afgang til Frederikshavn, med hjemkomst kl. 20.00.  
 

Deltagere er Gå Gruppen, 

Hjertecafeen, Motionscykling, 

Frivillige, Bestyrelsen og venner af 

Hjerteforeningen Frederikshavn, med 

påhæng. 

Vi fylder bussen op! 

 

Danmarks største bunkermuseum. På Bunkermuseum 

Hanstholm kommer du tæt på 

2. Verdenskrig i den stærkeste 

tyske fæstning i Danmark. 
 

Museets enorme bunker var 

hjem for 90 tyske soldater, 

men rummede også en af de 

enorme 38 cm. -kanoner. I 

andre rum findes spændende særudstillinger – f.eks. om 38 cm. -

kanoner, Olsen-Banden i Jylland eller slagskibet ”Bismarck”.                

Se museets moderne udstillingsbygning.  

Kirsten Kjær Museum. Et privat kunst-

museum med en stor samling af malerier og 

tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985), især 

portrætter. I syv sidegallerier er der skiftende 

udstillinger af danske & udenlandske 

kunstnere. I haven er der plads til skulptur 

udstillinger. Kirsten Kjærs Fond arvede ca. 

180 malerier og 100 tegninger.   
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