INTRESSEANMÄLAN FÖR BUSSRESA TILL DANMARK
Den 27-28 april 2019 planerar Axamoveteranerna och SFF-F att tillsammans genomföra en 2 dagars
resa med buss till Danmark, med besök på Danmarks Tekniske Museum i Helsingör, SAS
Flyvehistorisk forenings samlingar på Kastrup och på hemvägen, Ljungbyheds Militärhistoriska
Förenings muséum.
Resans huvudtema handlar naturligtvis om civilt och militärt flyg, inte bara ur ett allmänt historiskt
perspektiv, utan också om vad SAS har gjort och gör för flyget under sin verksamhetstid.
På Tekniska museet finns inte bara flyg att beskåda, utan även bilar, bussar, motorcyklar och andra
fordon, men även annan ”teknik”, såsom mobiltelefoner, modelltåg, och så förstås LEGO. Mer
information hittar du på muséets hemsida: http://tekniskmuseum.dk/
SAS samlingar på Kastrup visar, förutom SAS utveckling genom tiderna, även objekt som
huvudsakligen förvärvats genom donationer från SAS och nuvarande och f.d. anställda vid SAS. På
platsen finns också möjlighet att inhandla olika SAS-relaterade artiklar såsom flygplansmodeller och
böcker. Föreningens hemsida: http://www.sas-flyvehistorisk.dk/velkomst
På Ljungbyheds Militärhistoriska Förenings muséum, visar man bl.a. historien om det Svenska
Flygvapnet och dess femte flygflottilj. Muséets hemsida: http://www.lmhm.se/
KORT RESEBESKRIVNING
Dag 1 reser vi med bussen till Helsingör via färjan i Helsingborg, och besöker muséerna i Helsingör
och Kastrup. Övernattning sker på hotell i Köpenhamn. Hemresan dag 2 sker via Öresundsbron. På
vägen besöker vi utställningen i Ljungbyhed.
VAD KOMMER DET ATT KOSTA?
Vi räknar med en kostnad av cirka SEK 2000/person, om du bor i dubbelrum. Vill du ha enkelrum på
hotellet, kostar det cirka SEK 500 extra. Vår kalkyl omfattar avgifter för bussresa med fika och fralla
dag 1 och 2, entréavgifter till muséerna och hotellboende inkl. frukost.
INTRESSEANMÄLAN
För att vi skall få information om att tillräckligt många medlemmar är intresserade av resan, vill vi att
du anmäler ditt intresse senast den 30:e dec. 2018. Om det blir tillräckligt många som anmäler sig,
kommer resan att genomföras, och en inbjudan med ett detaljerat program med exakta priser, att
sändas ut till alla som anmält sitt intresse. Resan sker som tidigare, med vår eminente chaufför
Gösta Karlsson vid ”rodret”. Bussen rymmer max 50 passagerare. Passagerarantalet fördelas så, att
resp. förening disponerar 25 platser.
Medlemmar i Axamoveteranerna skickar sin anmälan till: ggi.starby@gmail.com och medlemmar i
SFF till: linghoff@telia.com Då antalet platser är begränsade, gäller principen ”först till kvarn”.

