
Torsdag 7. mai kl.07.00 samles vi på Fergeterminalen, Kristiansand. 
Utdeling av billetter v/bussen, og kl.08.00 er det avgang med Color Lines skip, 
SuperSpeed 1. Vi spiser frokostbuffet, og har våre faste plasser under hele over-
farten. Kl.11.15 ankommer vi Hirtshals, og kjører direkte til Ålbæk og Farm Fun 
som Ellen Loland Kristensen har bygget opp sammen med sin mann Søren. Vi har 
god tid til å rusle rundt og se på de mange forskjellige dyr og fugler som finnes 
på området før vi  spiser grillmat og kaffe. Steinar Harila og Blå Kors Musikkor 
deltar på møte sammen med Ellen som også vil synge for oss. Etter vel 3 timer på 
Farm Fun, kjører vi til Hjørring og A-Z. (samme som Bilka, men ikke matvarer). Så 
går turen tilbake til Hirtshals. Kl.20.45 er det avgang med SuperSpeed 1, og vi er 
tilbake i Kristiansand kl.24.00. Det er deilig å være norsk – i Danmark!

Turpris: kr 900,- inkluderer:
Bussreise og veiavgifter, ferjeoverfart t/r, frokostbuffet, inngangsbillett til Farm 
Fun, grillmiddag og kaffe.

Du er registrert turdeltaker ved påmelding. Turen betales på tilsendt faktura til: 
Blå Kors Kristiansand, Blåens Reiser, Gyldenløvesgate 60, 4614 Kristiansand.
Husk gyldig legitimasjon. (Pass, førerkort eller bankkort med foto og fødselsda-
to). Forandringer i programmet kan forekomme.

Påmelding:  
Blå Kors Kristiansand, 
Tlf: 38 02 02 73 • Mobil: 90 10 68 73 
E-mail: trond.gundersen@blakors.no

VELKOMMEN MED PÅ TUR!
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