
Oppmøte torsdag 12. mai kl 07:00 på Fergeterminalen, Kristiansand. 
Avgang med SuperSpeed 1 kl 08:00. Frokostbuffet er inkludert og vi 
har faste plasser under hele overfarten. Fra Hirtshals kjører vi direkte 
til Ålbæk og Farm Fun (“gardsmoro”) som Ellen Loland Kristensen og 
mannen Søren har drevet i mange år. Her blir det grillmat, dessert og 
kaffe, samt et møte der Steinar Harila og Blå Kors Musikkor deltar, i 
tillegg til Ellen. Vi har god tid til å rusle rundt, oppleve forskjellige dyr 
og fugler som finnes på Farm Fun, og kose oss i området. 

Deretter går bussturen til Hjørring og A-Z (som Bilka, uten matvarer.) 
Etter noen hyggelige timer i Danmark kjører vi det korte stykket 
nordover til Hirtshals. Avgang med SuperSpeed 1 kl 20:45, og vi er 
tilbake i Kristiansand kl 24:00. 
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Turpris kr 900,- inkluderer: 
Bussreise og veiavgifter, 
ferjeoverfart Krsand-Hirtshals t/r, 
frokostbuffet, entre til Farm Fun, 
grillmat, dessert og kaffe.
Forandringer i programmet kan 
forekomme.
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Påmelding: 
Blå Kors Kristiansand, 
mobil: 90 10 68 73, e-mail: 
trond.gundersen@blakors.no 
Betaling på tilsendt faktura.
Husk gyldig legitimasjon (pass eller 
førerkort). 
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