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Til pensionerede medlemmer med ledsager 

Indbydelse til årets Sommerudflugt 

onsdag den 15. maj 2019 

I år går busturen til Kolding. Her skal vi besøge Jyllands sidste kongeslot, Koldinghus, der i 1992 

stod restaureret, så det udadtil syner, som det barokslot, Frederik den 4. byggede det om til, mens 

ruinen indvendigt er bevaret af arkitekterne, Inger og Johannes Exners nænsomme, men højst 

originale renovering. En restaurering der blev tildelt EUROPA NOSTRA- prisen i 1993. 

               

På Koldinghus har vi bestilt rundvisning, og der bliver også tid til at gå rundt for sig selv, inden vi kl. 

12:00 kan sætte os til bordet og nyde en lækker frokostbuffet i Madkælderen, den hyggelige 

gamle kælder under slottets nordfløj. 

Herefter kører bussen os til Kongernes Jelling, Danmarks vugge, for det var her landet blev samlet 

til et rige, og navnet Danmark optræder for første gang. Her står symbolet på grundlæggelsen af 

den danske nation, der markerede ændringen fra et nordisk hedensk samfund til en europæisk 

kristen civilisation. Monumentområdet blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste i 1994.                                                                                                                                                                                                
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I Oplevelsescenter Kongernes Jelling, der hører under Nationalmuseet, skal vi først selv se den 

spændende interaktive sanseudstilling indenfor, og derefter får vi en guidet rundvisning ude i 

monumentområdet.  

Vi slutter besøget i Jelling med kaffe/te og lagkage i museets cafe.  

Der er opsamling følgende steder: 

Assens P-pladsen bag Rema 1000 kl. 08:00 

Glamsbjerg Hotel kl. 08:20 

Vestergade ved Vissenbjerg Kirke 08:40 

Efter opsamling kører vi mod Kolding, hvor vi på vejen holder ind et sted og får kaffe/te og 

rundstykker, som busselskabet har med til os. 

Hjemkomsttidspunktet kan ikke siges nøjagtigt, men vi forventer at være i Vissenbjerg omkring kl. 

17:20 – i Glamsbjerg kl. 17:40 – og i Assens omkring kl. 18:00 

Tilmelding til kredskontoret senest mandag den 2. maj på tlf. 64 72 10 64 eller e-mail: 

084@dlf.org  

Husk at angive, hvor I vil stå på bussen. Hvis nogen har problemer med at komme til 

opsamlingsstederne, kan man give besked ved tilmelding, og så vil vi efter bedste evne arrangere 

samkørsel. 

Pris pr person for heldags bustur, 1 gang entré, 2 gange guidet rundvisning, morgenkaffe, 

frokostbuffet inkl. 1 genstand (øl/vin/sodavand) og eftermiddagskaffe: 350 kr., som indbetales på 

kredsens konto: Lån & Spar Bank reg.nr. 0400, kontonr.109-00-00574 senest den 9. maj. 

 Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. 

PS Det er Vends Lærerkreds, der arrangerer efterårsarrangementet, og vi har ikke fået oplyst 

datoen endnu. Men sæt kryds i kalenderen onsdag den 4. december kl. 17:00, for der har vi 

booket vores julemøde på Gl. Avernæs. 

 Med venlig hilsen 

Pensionistudvalget 

Poul, Bjarne, Niels og Maja 
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