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Referat fra forårstur til Skagen lørdag den 2. juni 2012 
 
Deltagerliste: 

Birthe og Kristian Brogaard 

Birgit og Hans Jørn Rømer 
Karen og Frede Nejsum 

Henrik Hahn Nielsen og hustru 
Henrik Bradsted 

Tommy Frank Olinsson (Afbud) 

Anette, Theis og Peter Andersen 
Manny og Albin Jørgensen 

Anna og Tom Svendsen 

Edel Stegemeyer og Arly Nielsen 
I alt 18 17 voksne + 1 dreng på 13 år 

 

Dagens program ser således ud: 

 

09.39: Afgang fra Frederikshavn med Skagensbanen 

10.15: Ankomst til Skagen Station og efterfølgende gåtur til Skagens Museum 
11.00-11.45 Omvisningen på Skagens Museum, og derefter går vi til Skagen Bryghus 

12.15: Rundvisning på Skagen Bryghus 

Ca. 13.00: Frokost med ølsmagning på Skagen Bryghus 
 

Herefter kan man opleve Skagen på egen hånd indtil… 

16.50: Afgang fra Skagen Station mod Frederikshavn, hvortil vi ankommer… 
17.26: Ankomst til Frederikshavn 

 

For hele herligheden er der en egenbetaling på kun 200 kr. pr. voksen deltager. 

 

 
Den 2. juni 2012 mødtes vi banegården i Frederikshavn ved 09.15 tiden, og efter køb af billetter til hele flokken tog vi plads i toget for at nyde turen i 

hinandens selskab. Undervejs serverede Arly hjemmelavet valnøddebjæsk og slåenbjæsk for dem, der havde lyst. 

 
Da vi kom til Skagen, gik vi i samlet flok hen til Skagens Museum, hvor vi havde bestilt en omvisning med guide, og det var en rigtig god oplevelse. 

Guiden kunne selvfølgelig ikke nå at gennemgå alle malerierne for os, men vi fik nogle interessante historier om nogle af malerierne, og det må siges, 

at man lige pludselig kunne se hele historier i nogle af dem, så det var rigtig godt, og så havde vi mulighed for at besøge museet igen senere for at gå 
på egen hånd, idet billetterne var gyldige hele dagen, og det var der flere, der benyttede sig af. 

 

Vi havde dog et lidt trængt program i første omgang, idet vi også havde bestilt rundvisning på Bryghuset, så vi hastede igennem gågaden for at nå 
næste aftale.  

 

På Bryghuset fik vi også en meget interessant info om bryggeriets historie, bl.a. om hvordan den første øl blev brygget i en gammel gruekedel, som vi 
også så, og om hverdagen på bryggeriet. Bl.a. kunne guiden også fortælle, at 2 af de mest solgte øl for tiden blev brygget på DET GAMLE 

CARLSBERG BRYGGERI i København, altså selvfølgelig efter ”Skagen-opskrift”, så de må da sælge noget øl. 
 

Efter rundvisningen var der ølsmagning, hvor vi alle fik udleveret en lille kasse med 5 forskellige glas øl og et glas vand, og derudover havde vi 

bestilt håndmadder til alle, så vores frokost var reddet. 
 

Resten af dagen indtil togafgang fra Skagen kl. 16.50 havde vi mulighed for at kikke på havnen, forretningerne, blive på bryghuset og høre musik 

eller hvad vi nu ville, og jeg tror, at alle var godt tilfredse med turen, da vi landede på Frederikshavn Banegård ved 17.30-tiden. 
 

Tak for en hyggelig tur til alle deltagerne, og så ses vi forhåbentlig ved næste arrangement med forhåbentlig lidt flere deltagere.  

 
 

Den 8. juni 2012 / Edel 


