Tur til Dybbøl Mølle og Flensborg

Program for turen:

19. juni 2015
Turen går til Dybbøl, som jo bl.a. kendes for det store slag mod Tysken i 1864. På denne
tur er fokus rettet mod Dybbøl Mølle, som har en lang og
interessant historie bag sig.
Den oprindelige mølle blev bygget i træ, og stod færdig i
1745. Den brændte dog ned 55 år senere. Genopbygning
var en muret udgave, som måtte give op, under den først
krig mod tyskerne i 1850.
Pga. en ihærdig møller blev møllen atter opført, denne gang i sten, og den stod færdig i
1853. Krigen i 1884 var særdeles hård ved møllen,
og den måtte endnu engang genopføres.
Møllen fik derefter lov til af stå indtil 1936, hvor den
nedbrændte pga. en elektrisk fejl. Det er dog den
version af møllen, som blev genopbygget, og som
derfor er den, som vi i dag kan opleve ved Dybbøl
banke. Vi skal på møllen have en guidet rundvisning,
af en times varighed.
Herefter vil vi køre til Videns- og kulturcenter Alsion, som er beliggende ned til Alssund.
Alsion er bl.a. hjemsted for en privat forskerpark, og Sønderjyllands Symfoniorkester.
Her vil vi indtage vores frokost.
Herefter vil vi køre til Flensborg, via Danmarks Riviera, den smukke fjordvejen ved
Kollund, langs Flensborg fjord. Vi kører forbi Okseøerne, som ligger 800 meter ude i
fjorden.
I Flensborg bliver der 2 timer på egen hånd, inden vi mødes til kaffe/kage ved bussen,
som er parkeret på havnen i Flensborg.

Afgang fra Kulturcenter Limfjord: 07.00
Der køres mod Dybbøl, og undervejs indtager vi vores morgenkaffe / rundstykke i
bussen.
Ved ankomst til Dybbøl Mølle, skal vi have en guidet rundvisning, af 1 times varighed.
Hovedemner for rundvisningen er:





Møllens historie
Et nationalt symbol
Civilbefolkningen
Mølledrift

Herefter køres til Alsion Videns- og kulturcenter, for indtagelse af frokost.
Efter forkost køres panoramatur langs Flensborg fjord mod destination Flensborg, hvor
der vil blive 2 timer på egen hånd. Vi mødes ved bussen på havnen, til kaffe/kage, inden
vi vender bussen hjem over. Der stoppes ved Fleggaard for indkøb.
Forventet hjemkomst ved Kulturcenter Limfjord: Ca. 21.30

Inklusive i prisen:
Bustransport – kaffe/rundstykke i bussen -Guide + entré ved Dybbøl Mølle – Frokost
på Alsion – Kaffe/kage ved bussen i Flensborg

Pris pr. person

På hjemturen gøres holdt ved Fleggaard med mulighed for at lave indkøb.
Tilmelding til turen ved kontakt til Lonni Rejser:
20242481 eller lonni_rejser@christensen.mail.dk

