
 

 

 

 

 

 

Bustur til Museum Frello i Varde og det nye museum Flugt i Oksbøl 

fredag den 7. oktober 2022 

 

Horsens Kunstforening inviterer på heldagstur med bus til Varde og Oksbøl. Det lille Museum Frello har vi 
længe ønsket at have på programmet, og det nye museum i Oksbøl, Flugt, skal ses på grund af selve udstil-
lingen og bygningens arkitektur. En af kunstforeningens medlemmer har været behjælpelig med at finde 
et spændende spisested, og vi tør godt sige, at I kan glæde jer til frokosten på restaurant Von Lügenhals i 
Varde. 

Bussen kører fra Horsens kl. 9.00, og vores første besøg er på Museum Frello med den største samling ma-
lerier af Vardes bysbarn, maler og illustrator Otto Frello. Otto Frellos univers var eventyr, detaljerigdom og 
motiver, der rummer både det dagligdags og det mystiske. I en omtales benævnes han som ”den finurlige 
præcisionsmaler”. Museet har til huse i en gammel skolebygning fra 1856. En granitstenstrappe med for-
holdsvis høje trin og ét gelænder fører op til hovedindgangen. Giv besked, hvis du har behov for at be-
nytte elevator.  
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Frellos malerier er inspiration til gavlmalerier i Varde 



 

 

 

Efter besøget på Museum Frello går vi til vores spisested, restaurant Von Lügenhals, som ligger ca. 5 min. 
gang væk. Von Lügenhals ligger i Varde Garten, som rummer Kunsthaven med unika skulpturer og relief-
fer, udført i marmor, bronze, granit, keramik, stål, porcelæn og plexiglas. En lang række anerkendte og 
professionelle danske og udenlandske kunstnere har bidraget - Bjørn Nørgaard, Robert Jacobsen, Carl 
Henning Pedersen, Peter Brandes, Jeff Koons og mange flere.  

 

 

Vi går til bords kl. 12 i restauranten, som serverer ”Chr. IV’s planke med lokale specialiteter” sammen med 
en øl, vand eller et glas vin. Planken byder på fiske- og kødretter, oste og lidt sødt. Vi har god tid til froko-
sten og besøg i Kunsthaven, bussen henter os kl. 14.30.  

Sidste besøg bliver på museet Flugt/Danmarks internationale museum for flygtninges historie, Oksbøl, 
hvor en guide giver os en introduktion til museet, mens vi stadig er i bussen. Derefter 1 ½ time på egen 
hånd. Med Danmarkshistoriens største flygtningelejr, Oksbøllejren, som unik ramme fortælles personlige 
og stærke historier om flygtninge til alle tider. Bjarne Ingels Group har været arkitekter på museet. 
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Efter besøget kører bussen tilbage til Horsens – undervejs får vi en kop kaffe med småkager. Forventet an-
komst til Horsens senest kl. 19.00. 

Program: 

Kl. 09.00 - afgang med bus fra P-pladsen ved Forum, Langmarksvej 53, Horsens   

Kl. 10.30 - besøg på Museum Frello, Varde  

Kl. 11.30 - vi går til restaurant Von Lügenhals, Brogade 5B - en gåtur på 5 min.  

Kl. 12.00 - frokost på restaurant Von Lügenhals med besøg i kunsthaven    

Kl. 14.30 - afgang med bus til Flugt, Oksbøl  

Kl. 15.00 - 1/2 times introduktion til museet Flugt – vi bliver i bussen, til guiden stiger på  

Kl. 15.30 - besøg på museet Flugt på egen hånd   

Kl. 17.00 – bussen kører mod Horsens med forventet ankomst senest kl. 19.00 

Pris kr. 690,- inkl. bustransport, entré Museum Frello, frokost inkl. 1 genstand på restaurant Von Lügen-
hals, entré og introduktion til museet Flugt, kaffe og småkager på hjemturen. Pris for ikke-medlemmer kr. 
790,-.    

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest søndag den 25. september 2022. Mail jyttehelbo@vip.cyber-
city.dk - betaling til konto nr. 7733 1422194 eller MobilePay 69474.    

 

Med venlig hilsen   

HORSENS KUNSTFORENING   -   www.horsenskunstforening.dk   
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