
 

HORSENS KUNSTFORENING 

Inviterer til Kristi Himmelfartstur til  

Tirpitz og Ribe KunstMuseum! 

Torsdag d. 10. maj 2018 
 

Ribe Kunstmuseum 

Ribe Kunstmuseum er et af landets ældste museer - placeret langt mod vest, omgivet af brostensbelagte 
stræder, marsk og vadehav. De arkitektoniske rammer i hus såvel som i have er smukke og 
stemningsfulde. Samlingen rummer iøjnefaldende værker fra den danske kunsthistorie. Og restaureringen 
af den nu fredede museumsbygning i 2008-2010 viser sig tydeligt - indendørs såvel som udendørs - og 
placerer museet blandt landets moderne og bedst bevarede museer. 

Download evt. app'en på mb.tlf: ”ArtView: Ribe Kunstmuseum” eller medbring Ipad. Ipad kan evt. lånes på 
Ribe Kunstmuseum. 

 

 

 



 

Tirpitz  

Tirpitz-stillingen bestod af to bunkere, som var en del af Atlantvolden, som den tyske besættelsesmagt 

opførte langs Nordsøens kyster. De ligger på Tane Hedevej i Blåvand. Nu er den sydlige bunker blevet en 

del af attraktionen Tirpitz. Gennem en underjordisk tunnel kommer du ind i den gamle kanonbunker. Her 

kan du selv gå på jagt efter svar på de mange spørgsmål der gemmer sig bag de 3,5 meter tykke mure af 

stærkt armeret beton. Hvorfor blev der bygget en stor kanonstilling lige her i Blåvand? Hvem skulle have 

bemandet den? Hvordan virkede kanonen – og hvor langt kunne den skyde ud over havet? Hvis du har en 

nørd i maven, vil du have gode chancer for at blive klogere. Og hvis du bare vil have en spændende 

oplevelse – ja, så er bunkeren helt sikkert også noget for dig! 

 

Program: 

 

  8.00 Vi kører fra Horsens Banegård i bus. 

10.00 Ankomst til Ribe Kunstmuseum. Vi holder 30 min. kaffepause undervejs. 

Ved ankomst til museet er der 20 – 30 min. introduktion. 

Der vil være mulighed for et besøg i Domkirken på egen hånd. 

12.00 Frokost på Bachkhaus: Wienerschnitzel eller stjerneskud - bestilles ved tilmelding. 

      Drikkevarer for egen regning. 

13.00 Afgang fra Ribe. 

14.00  Ankomst til Tirpitz. Introduktion ca. 30 min. 

16.30 Afgang fra Tirpitz 

18.00 Hjemkomst, Horsens Banegård. 

 

Pris for medlemmer kr. 750,00. Ikke medlemmer betaler kr. 200,00 ekstra.  

Betaling til ALbank, 5376 0304920. 

Betaling dækker bustur, 2 x entré, morgenkaffe, 2 x introduktioner og frokost (ex. drikkevarer). 

 

Tilmelding og betaling senest d. 1. maj til Jytte Helbo, mail: jyttehelbo@vip.cybercity.dk. Tlf. 

75655037. 

 

 

Med venlig hilsen Horsens Kunstforening. Se mere om os på www.horsenskunstforening.dk 
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