
  

 

 

 

Kære medlemmer 

I inviteres hermed på en spændende heldagstur til 

Tirpitz-museet, PH-badehotellet ved Henne Mølle Å og Filsø-naturprojektet 

Tirsdag, den 12. juni 2018 med følgende program: 

Kl. 8.30: Afgang med bus fra P-pladsen ved Folkehjem. Husk at komme i god tid! 
I bussen nyder vi et rundstykke med kaffe til, mens arrangørerne vil fortælle om Tirpitz og tu-
ren i øvrigt. 

Kl. 10.30: Ankomst til Tirpitz-museet. Museet i Blåvand rummer arkitektur, oplevelser og fortællinger i ver-
densklasse. Kåret af besøgende som Danmarks bedste temamuseum i 2017. Skjult under de karakteri-
stiske vestjyske sandbanker - ligger museet TIRPITZ – tegnet af den verdensberømte arkitekt Bjarke 
Ingels. Vi får en ½ times introduktion til udstillingerne, hvorefter vi selv kan kigge nærmere på tingene. 
Der udleveres en skanner på størrelse med en mobiltelefon. Med denne kan man meget let lytte til 
gode og relevante informationer om de enkelte udstillingsgrupper. 
Afgang fra museet kl. ca. 12.30 

Kl. 13.00: Frokost på Henne Mølle Å Badehotel. 
Lidt ude ad grusvejen, lidt oppe i klitterne og meget tæt på Vesterhavet ligger et lille hyggeligt bade-
hotel, tegnet af arkitekten Poul Henningsen (PH) i 1935. 
Glæd jer til en dejlig frokostplatte i smagfulde omgivelser De hvidmalede borde og stole i restauranten 
er designet til hotellet af PH. Og naturligvis hænger der PH-lamper overalt på hotellet. 
Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen! 
Afgang fra Badehotellet kl. ca. 14.00  

Kl. 14.30: Vi gør stop ved Ellipsebroen, der går ca. 35 m ud i Filsø. 
Nu kan naturelskere komme helt tæt på landskabet omkring Filsø – den genskabte vestjyske sø nær 
Henne Strand. Det var dette smukke naturområde, der med sit rige fugleliv har givet inspiration til den 
berømte fuglemaler Johannes Larsen til adskillige væsentlige kunstværker.  
Broen er blevet til virkelighed i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensen Naturfond og Natur-
styrelsen og indviet den 8. juli 2017. Schønherr har rådgivet og tegnet projektet. 
I tilknytning til Ellipsebroen er der netop forud for vort besøg færdiggjort et besøgssted med over-
dækket infoområde, toiletter og skolestue. Der er borde/bænke sæt. Der er desuden gode P-forhold. 
Vi nyder synet - og en kop kaffe med lidt sødt. Afgang fra Ellipsebroen kl. ca. 15.30 

Kl. ca. 17.30: Hjemme på P-pladsen ved Folkehjem: Tak for en dejlig dag! 
 
Pris pr. person: 450 kr. – Vi kan være max. 50 i bussen – så skynd dig at melde dig til! 
Beløbet bedes indbetalt på konto: reg. nr. 7910 Konto: 0001037558 
og inkluderer: bus, entréer, Tirpitz-introduktion, rundstykke og kaffe i bussen, frokost (eksklusiv 
drikkevarer), kaffe, småkage og frugt m.v. i/ved bus på vej hjem! 
Tilmelding: Alle med mail tilmelder via hjemmesiden for Aabenraa Byhistoriske Forening: 
www.aabenraabyhist.dk. Har du ikke mulighed for at tilmelde via hjemmesiden, kan det ske hos 
Else Runge Petersen på 21 71 53 06 eller Svend Nielsen 30 89 63 36. 
SENEST: 01.06 2018  

                                                     Med venlig hilsen 

                                            ”DE TRE FORENINGER” 

 Venneforeningen Venneforeningen 
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