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Grænseforeningen for Hillerød og omegn  
Bustur til Halland onsdag den 30. maj 2018 
 
Mødested: Scandlines terminal i Helsingør, oppe ved billetsalget kl. 8.00, derefter med  

færgen. Husk pas eller gyldigt EU kørekort      (Forventet hjemkomst i Helsingør kl. 19) 

 

I Helsingborg står vores dansktalende guide Ingrid Dora 

Jarnbjer og modtager os med bussen. 

Vi kører mod nord, over Hallandsåsen til Snöstorp 
sekskantede kirke fra 1883. En meget speciel arkitektur og 

intiriør, bl.a. en døbefond af keramik. 

 

Hoved atraktionen på turen er 

Varbergs Fæstning og museum. 
Fæstningen blev opført i 

1200’tallet, og er udbygget i 15- 

og 1600’tallet. Fæstningen har fra middelalderen og op til 1931 

fungeret som fængsel. 

På museet er den berømte Bockstensmanden, 

som er et meget unikt moselig, det er Europas 
eneste fulstændig bevaret middelalder 

mandsdragt.  Han har fået en pæl igennem 

kroppen så han blev i mosen. Idag har man 

rekonstueret ham så man kan se hvordan han så ud.  

Her bliver der tid til at gå rundt og se museet på egen hånd, men vores 
guide er med rundt, og kan fortælle og evt. svare på spørgsmål. 

Vi spiser frokost i fæsningens café. Her kan man også kan gå ud og se på 

fæstningen, hvis man vil det. 

 

Vi fortsætter til Hallandsgården som ligger på Galgeberget 

i Halmstad, det er et frilands-museum som blev grundlagt 
1925. Her får vi en guidet tur med en lokal guide, men 

vores guide kan oversætte i det omfang det er nødvendigt, 

derefter er der kaffe og økologiske vafler. 

 

Sidste stop bliver ved Ivars 
kulle som er en gravhøj fra 

Broncealderen. Her bliver der  

serveret øl og vand. 

 

Efter denne begivenhedsrige dag går turen hjemad til 

Helsingborg, hvor Ingrid og budshaufføren siger farvel, og vi tager 
færgen hjem til Helsingør. 

  

Deltagerprisen inkluderer: Færge, bus, guide, entrèer på Varberg 

og Hallandsgården samt frokost og kaffe med vafler. 
 

Vigtigt Husk pas eller gyldigt EU kørekort 

 

TILMELDING til turen: 
 

Grænseforeningen glæder sig til at have dig med på turen! ALLE er velkomne!     
Pris for deltagelse: 500 kr. for medlemmer af Grænseforeningen og Norden, 550 kr. 
for gæster.   Vi beder om din tilmelding snarest muligt til formanden: 
 

Bent Kauffmann på mail: bent@panikrejser.dk  (Der er sjældent panik på turene!) 
Evt. på telefon: 4825 2511.  Spørgsmål kan rettes til formanden, eller Gunnar 
Hansen, tidl. fmd. for Helsingør på: 4921 7981, gunnar.hansen@stofanet.dk 
 

Indbetaling sker til foreningens kasserer på Nordea konto: 2348 – 0742 761 169  
senest 20.5. HUSK TYDELIGT navn på indbetalingen!        
 

På gensyn onsdag den 30.5. kl. 8 i Scandlines / HH-terminalen i Helsingør.  

mailto:bent@panikrejser.dk

