
Lokalhistorisk Forening for Nordfalster indbyder 
i samarbejde med Fogt rejser og guider til en 
oplevelsesrig tur. 

Prisen pr. person ved 40 deltagere:  
 
Grundpris: 3.395,- kr.  
Tillæg for enkeltværelse:  400,- kr. 
 
Turen gennemføres ved min. 40 
personer, tillæg for ikke medlemmer 
500,- kr. 

 
Grundprisen inkluderer: 

✓ Bustransport i 3 dage inkl. 1 chauffør 
overfart Storebælt og Spodsbjerg -Tårs 

✓ 2 overnatninger i dobbeltværelse inkl. 
halvpension (middag 2-retters menu + 
kaffe/te) 

✓ Frokost (Æggekage) på Hvidsten Kro og 
foredrag 

✓ 1 x madpakke (selvsmurt) fra hotellet på 3. 
dagen 

✓ Entreer, guider, kaffe og kage i Fredericia 
 
Grundprisen inkluderer ikke: Yderligere måltider, 
drikkevarer evt. yderligere entreer. 
 

Buskvalitet: 4-stjernet langtursbus med 
luftaffjedring, hvilestole m. fodstøtter, klimaanlæg, 
køkken, toilet, radio & CD- spiller m. mikrofon og 
video/DVD. 
Hotel: Hotel Sabro Kro**** er beliggende på 
Viborgvej i Sabro, ca. 15 km fra Århus centrum. Alle 
værelser er med bad/douche, radio/tv, telefon og 
wi-fi. På hotellet forefindes restaurant og selskabs-
/mødelokaler.  
https://www.montrahotels.dk/sabro-kro/  

 
Rejsen tilbydes til medlemmer af Lokalhistorisk 
Forening for Nordfalster, og dernæst til ikke 
medlemmer, hvis plads haves. Man kan evt. 
komme på en venteliste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  Historisk studietur til Østjylland  
- en spændende tur 

 

 
Fra mandag den 29. august 2022 
til onsdag den 31. august 2022 

 
 

 
 
 
 

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster 
 

 



Tilmelding 

Forhåndstilmelding gerne så hurtigt som 

muligt og senest 1. februar 2022. 

 

Tilmelding og værelsesønsker (oplysning om 
hvem der bor sammen) fremsendt til Hertha Keis 
på:  

✓ E-mail: hertha.keis@privat.dk  
✓ Mobilnummer:  23 24 37 68   

eller ved fremmøde på Arkivet efter aftale med 
Hertha Keis. 

 

Betaling 

Bindende tilmelding med depositum på 

1.000 kr. pr. pers. senest 1. februar 2022. 

Restbeløbet senest 30. juni 2022. 

Indbetaling på konto nummer: Reg. nr. 2650 

kontonr. 679 563 67 47 

 

Husk at skrive navn ved indbetaling. 
 

Lokalhistorisk Forening forbeholder sig ret til 
ændringer. 

Forventer der kan købes drikkevarer og kaffe i 
bussen.  

Nærmere detaljer når vi nærmer os 
rejsetidspunktet.  

 

Program 

Mandag den 29. august 
 
Afrejse fra Nørre Alslev i.h.t. nærmere aftale ca. kl. 7.00 

Udrejse via Fyn til Århus.  

Program i Århus – Besættelsesmuseet og Museet KØN. 

(opdeling i 2 grupper)  

Om eftermiddagen besøg i Den Gamle By i Århus.  

Sidst på eftermiddagen indkvartering på Hotel Sabro Kro  

Kl. 19.00 Middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 30. august 

 
Kl. 09.00  Afgang fra Hotel Sabro Kro 

Kl. 09.45  Besøg hos Malvinas Hus, Spentrup –    

Steen Steensen Blichers Mindestuer 

Kl. 11.00  Ankomst Hvidsten Kro. Foredrag om 

Hvidsten Kro og Hvidstengruppen ved 

lærer Hans Nejsum  

Kl. 12.30  Frokost – Hvidsten Kros berømte 

æggekage 

Ca. 13.30         Afgang fra Hvidsten Kro til Det Grønne 

Museum/ Gammel Estrup Herregård  

kl. 14.30 og afgang herfra ca. kl. 17.00 

 

Kl. 19.00  Middag  

Onsdag den 31. august 

Afrejse fra Hotel Sabro Kro mod Horsens – 

evt. med stop ved Ejer Bavnehøj.  

Kl. 10.00  Besøg i Horsens Statsfængsel 

Kl. 14.30        ca.  ankomst Fredericia, hvor turen 

starter med en kort introduktion til 

Fredericias   historie og selve turen. 

Denne indledning finder sted på det 

hyggelige ”Hotel Gammel Havn”. 

Som navnet antyder, ligger hotellet 

lige ved Fredericias gamle havn. 

Under introduktionen vil I således 

også høre lidt om hotellet – over 

kaffe og kage.   Turen er et tilbud 

igennem Dansk Historisk Fællesråd. 

 

Distance ca. 3,5 km  

Kl. 17.00    ca. herfra hjemrejse via Langeland og 

færge til Tårs.   

Kl. 19.15  Afrejse fra Spodsbjerg 

Ca. 21.00  Hjemkomst Nørre Alslev 

 

 

VIGTIGT! HUSK… 

✓ Sygesikringsbevis 
✓ Madpakke til frokost første dag 
✓ Godt fodtøj/ gode ben 
✓ Afbestillingsforsikring 

 

 


