
UDFLUGT TIL  
ESBJERG FISKERI OG SØFARTSMUSEUM  

ARRANGERES AF DANSK HANDICAPFORBUND VEJLE – 
BILLUND DEN 18. AUGUST 2021 

 
Vi mødes ved Papugas garage Lundahl Nielsens vej 1  
7100 vejle kl. 10.00. hjemkomst ca. kl. 20.00 
Efter opsamlingen, kører vi til Esbjerg Fiskeri og Søfartsmuseum, her vil det 
være muligt at spise Sandwich, som vi har med.    
Naturhistorien 
Vi giver dig et hav af fortællinger fra vandene og kysterne omkring os 
- fra det fascinerende økosystem og den vilde naturrigdom i UNESCO 
Verdensarven 
Til livet under havoverfladen. 
Kom helt tæt på den spættede sæl og Danmarks største rovdyr gråsælen, og 
oplev dem blive fodret og trænet. Se de fantastiske fotografier, film og 
interaktive spil om sælerne. På museet finder du også kæmpe skeletter af 
strandede hvaler. 
Tag med på en rejse under havets overflade i Saltvandsakvariet og mød alt fra 
nældecelledyr til Nordsøens store rovfisk og finurlige fisk føles. 
 
Efter at vi har besøgt fiskerimuseet køre vi ned langs vestkysten – vadehavet til 
Højer sluse, her planlægger vi at drikke kaffe 
Længst mod vest ligger det flade marsklandskab og Vadehavet. 

Her er store vidder og en horisont så uendelig, at man kan føle sig ganske lille 
på kanten af havet. Vadehavet er det ene øjeblik tørlagt bund, så langt øjet 
rækker, og få timer senere fuldstændigt oversvømmet af havet. 

Højer sluse og Det Fremskudte Dige beskytter hele Tøndermarskens 12.000 
hektar jord og 15.000 indbyggere mod oversvømmelser fra Vadehavet. 
Ved Højer Sluse er der en rigtig fin udstilling om vadehavet. 
Efter at vi har besigtiget digerne ved Højer Sluse. Kører vi til Øster Højst Kro, 
her vil der blive serveret en to retters menu, i de smukke omgivelser. 
Efter middagen sætter vi kurs mod Vejle. 
 
Praktiske oplysninger 
Dato for turen den 18. august.  
Prisen for turen er 375 kr. 
 
Hvis du skal have hjælper eller ledsager med på Turen, skal du ikke 
betale for hjælper, vi søger  Dansk Hnadicap forbund  for at få 
dækker udgifter til hjælper.  
 
Tilmelding er bindende. Beløbet indsættes på 
DHF’s Vejle afdelings konto Reg.nr: 9570  Konto.nr: 8033196 
Tilmelding senest den 2. august 2021 
 
Turen vil blive arrangeret med lift bus fra selskabet Papuga bus.. 
Hvis du har brug for hjælp på turen og ikke har en hjælper, vil vi selvfølgelig være 
behjælpelig med at finde en hjælper. 
TILMELDING 
Ønsker du at tilmelde eller mere information om turen kontakt 
Dansk Handicapforbund Vejle  - Billund; Hanne Bach TLF. 
27 57 74 83 Mail: johannebach@gmail.com.  
 
Fra Dansk Handicap Forbund Vejle - Billund glæder vi os meget 
til at være sammen med jer den dag.  
MVH Bestyrelsen DHF Vejle Billund afdeling 


