
 
Fraktion 4 Kreds 131 
Program for efterår 2018 

 
Heldagstur til Tirpitz og Flygtningekirkegården i Oksbøl 

Torsdag den 6. september 2018. 
Fællestransport med bus fra Skanderborg Banegård kl. 7.30 

 

      
                                      Tirpitz                   Flygtningekirkegården i Oksbøl  
 

Museet ved Tirpitz-stillingen i Blåvand rummer udstilling om Atlantvolden, en udstilling om livet 
på vestkysten og en stor ravsamling. Dertil kommer særudstillinger og selve Tirpitz-bunkeren.  
Arkitektgruppen bag byggeriet var BIG - Bjarke Ingels Group. Museet er integreret i landskabet og 
skaber en naturlig sammenhæng mellem det naturskabte og det kunstigt konstruerede. 
Udstillingen fortæller om Tirpitz-stillingens tænkte rolle i det tyske kystforsvarsprojekt Atlantvolden, 
og der er adgang til Tirpitz-stillingen gennem en underjordisk tunnel. 
Flygtningekirkegården i Oksbøl. Her ligger 1796 tyskere fra tiden omkring Anden Verdenskrig. 
Størsteparten er flygtninge, hovedsageligt kvinder og børn, der boede bag pigtråd i Oksbøllejren 
mellem 1945 og 1949.   

 
Dagsprogram: 
 
Kl.   7.30  Afgang med bus fra Skanderborg Station. 
 (Ingen fortæring før kl 13. Tag evt. selv lidt spiseligt med til udturen) 
Kl. 10.00  Ankomst Tirpitz. Introduktion til udstillingen i bussen af guide fra museet  
Kl. 10.30  Udstillingerne ses på egen hånd 
Kl. 12.30 Afgang fra Tirpitz 
Kl. 13.00  Middag på Billum Kro. 
Kl. 14.45 Afgang fra Billum Kro 
Kl. 15.00  Ankomst Flygtningekirkegården i Oksbøl (Herman fortæller undervejs om stedet)  
 Kaffe og kage ved bussen. 
Kl. 15.30     Afgang Oksbøl 
Kl. 18.00     Ca. ankomst Skanderborg  
  

_____________________________________________________________ 

 
Pris for ægtefælle/samlever: 350 kr. Betalingen foregår med rede penge på turen - helst aftalte.  
 

Tilmelding senest den 23. august til Karin Nielsen:  

E-mail: karinmn@stofanet.dk eller tlf. 75 62 77 27 eller 20 21 27 29 
(- efter ”først til mølle-princippet” og med fortrinsret for medlemmer – max. 75 deltagere) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGxcyBrq3bAhVByaQKHVYeDWEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fof.dk/odense-fredericia-middelfart/Kursusoversigt/kultur-og-naturrejser/tirpitz/dagstur-til-tirpitz-museet&psig=AOvVaw2A79QBFp4ELlV7rWXf-547&ust=1527767056067211


 
Årsmøde/Julefrokost 

 
Torsdag den 15 november 2018 

kl. 9.30 – 14.15  
                                        

 
        

           Restaurant ”Sølyst” Sølystvej 32 Skanderborg.  
 
Program:  

Kl. 09.30    Vi mødes til et rundstykke + te/kaffe  
 
Kl. 09.45  Orientering om arbejdet i fraktion 4 – lokalt og regionalt, herunder en evaluering af 

årets arrangementer og ideudveksling til kommende arrangementer. 
Vores nye kredsformand, Frank Møller Larsen, kan desværre ikke deltage denne 
gang, måske kan en anden fra kredsstyrelsen deltage i stedet for, så vi kan få en 
orientering fra den aktive skoleverden.  
Der er valg/genvalg til pensionistudvalget. Anders Christensen og Karen Ingrid Dyhr 
er på valg – begge villige til genvalg.  
Der er ligeledes valg til KS-Ø (Det forpligtende samarbejde for fr.4 i de 8 østjyske 
kredse) Anders Christensen og Karin Nielsen er på valg - begge villige til genvalg. 
Endelig dagsorden til Årsmødet udsendes senere. Evt. forslag til punkter på denne 
sendes til Karin Nielsen. 

 
Kl. 11.15 Underholdning: Musikalske foredrag ved Jeanette Ulrikkeholm  
                ”Drømte mig en drøm i nat - rejse på sangens vinger« er titlen på sanger, forfatter og 
 foredragsholder Jeanette Ulrikkeholms musikalske foredrag. Smukke danske sange 
 fra alle tider – både kendte og mindre kendte tilpasset årstiden. I løbet af dette 
 musikalske arrangement skal vi følge den danske sang op igennem tiderne. Der 
 fortælles, synges og spilles lut og guitar – vi er med på fællessang. 
 
Kl. 12.15 Der serveres en let frokost.  
 
Kl. 13.15 Jeanette Ulrikkeholm fortsætter underholdningen  

    
_____________________________________________________________ 
 
Pris for ægtefælle/samlever: 200 kr. 

 
Tilmelding senest 2. november til Karin Nielsen:  

E-Mail: karinmn@stofanet.dk Tlf. 75 62 77 27 eller 20 21 27 29 
 


