
 



Kære interesserede. 
Denne rejse gør det muligt at opleve den 
smukke og historiske by, Husum i Nordfries-
land / Sydschleswig. 
Vi skal opleve ”det tabte land” fra grænsen til 
Ejderen, som Danmark mistede i 1864 og som 
ikke stemte sig tilbage til Danmark for 100 år 
siden, i 1920. 
Der er stadig ”meget dansk” historie i området, 
ligesom befolkningen venligt hilser alle velkom-
men med et ”Moin-moin”, ligesom vi kender det 
fra Sønderjylland. 
Derudover er områdets del af Vadehavet også 
en del af Verdensarven. 
En af dagene er der tilbud om at tage med på 
en udflugt til Helgoland, - den toldfrie ø i Nord-
søen. 
En anden dag tager vi på udflugt til den østlige 
del af regionen og besøger området ved Neu-
münster med et af Europas største designer 
outlets samt det hyggelige Ricklinger Land-
brauerei. Og på vejen kommer vi igennem stor-
kebyen over dem alle: Bergenhusen, der gen-
ne de senere år altid har været ”god for” 15-20 
storkepar. 
Alt-i alt en hyggelig 4 dages tur med masser af 
gode oplevelser og god mad. 
 

DELTAGERPRIS: 3250,- inkl. ½-pension 
Deltagerprisen inkluderer transport  Kolding /
Esbjerg - Husum og retur i moderne turistbus 
og er baseret på indkvartering i delt dobbelt-
værelse med bad og toilet, telefon og TV mv.  
3 gange morgenbuffet, 3 gange 3 retters af-
tensmad enten som buffet eller serveringer, 
samt udflugter og program i øvrigt, som be-
skrevet på bagsiden. 
 

Tillæg for enkeltværelse: kr.: 1550,- 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com med 
følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
Påstigningssted (Kolding / Esbjerg) 
Helgolandudflugt: Tillæg: 300,- kr. inkl. let 
forplejning ud og hjem. 
 

- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 

Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 1. marts 2020. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 
 

På denne rejse skal vi bo på  
Best Western Plus 
Theodor Storm Hotel 
Neustadt 60-68, 25813 Husum/Nordsee 
som er et dejligt 4* hotel beliggende i det histo-
riske centrum, 100 m fra gågaden og tæt på-
markedspladsen og havneområdet, som er 
fyldt med cafeer og hyggelige restauranter. 
Hotellet er sammenbygget med Husum Brau-
haus og har køkken fælles med bryggeriet. 
Værelserne er enten dobbeltværelser med 1 
dobbeltseng eller twinværelse med 2 stk. en-
keltsenge.  
Desuden er der skrivebord, internet, TV med 
alle de bedste kanaler og et badeværelse med 
brusebad eller badekar. Minibar. Mulighed for 
at lave kaffe / te på værelset. 
Enkeltværelser mod tillæg. 
Morgenmad som er inkluderet i rejsens pris, 
er en lækker "all-you-can-eat buffet" bl.a. med 
mulighed for specialkaffe og selvpresset juice, 
og serveres mellem 6.30 og 10:00.   
Aftensmad (inkluderet i rejsens pris) 3 retters 
menu / buffet.- heraf en aften med fokus på 
lokale egnsretter fra Nordfriesland. 
 
 
 



Rejsen arrangeres i samarbejde med Danske Ølentu-
siaster, Lokalafdeling Esbjerg, Men bemærk, at du 
sagtens kan deltage på rejsen selv om øl ikke er din 
store interesse. Vil du vide mere om lokalafdelingen, 
så klik ind på http://www.esbjerg.ale.dk/ 
 
NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et nyhedsbreve på mail med 
relevant tur-info / nye arrangementer  til de til-
meldte i perioden mellem tilmelding og afgang. 
 

 
 

NYTTIGE LINKS:  
Her er et par gode links, hvis du vil læse / se 
mere: 
Designer Outlet: https://
www.mcarthurglen.com/da/outlets/de/designer-
outlet-neumuenster/  
 
Ricklinger Landbrauerei: https://
www.ricklinger-landbrauerei.de/  
 
Bergenhusen: https://storchendorf-
bergenhusen.de/de/  

Stormfulde højder i marsken. 
Ude i marsken omgivet af diger ligger Husum, 
som tidligere var kendt for sine store kvægmar-
keder.  
Byen har godt 25.000 indbyggere og er i dag 
kendt for sine rejer og for digteren Theodor 
Storm. Sidstnævnte kaldte sin hjemstavnsby 
"den grå by ved havet". Men det gælder ikke i 
dag.  
Byen har en charmerende bykerne, en dejlig 
slotspark med millioner af krokusser, en lille 
havn og digerne nær ved. 
Først ved stormfloden i 1362, da den vigtige 
handelsplads Rungholt blev ødelagt, fik Husum 
adgang til Vesterhavet og blev havneby.  
I byens centrum ligger Vor Frue kirke bygget i 
gule teglsten i perioden fra 1827-32. Den blev 
opført af den danske statsbygmester Christian 
Frederik Hansen, hvis forældre kom fra Hu-
sum.  
Kirken er en af de mest betydningsfulde klassi-
cistiske bygninger i Nordeuropa. Den minder 
lidt om Vor Frue Kirke i København, som Chri-
stian Frederik Hansen også byggede. 
På torvet foran kirken står Tine-brønden, byens 
vartegn fra 1902.  
Læs mere: https://www.germany.travel/dk/byer
-og-kultur/byer/husum.html  
 
Helgoland (husk tilmelding). 
Efter tidlig morgenmad kører vi til Büsum, hvor-
fra vi sejler til Helgoland. Jeg reserverer pladser 
til de tilmeldte, og der serveres kaffe / te og 
brød under overfarten, 2 halve rundstykker på 
udturen og kage på hjemturen. Vi opholder os 
på den berømte ø i ca. 4 timer, og der er mulig-
hed for at købe toldfri varer på øen. 
Øens historie er præget af mange interessante 
begivenheder. I dag bor der små 2.000 menne-

sker på stedet, men sommeren igennem er der 
mange besøgende hver dag.  
Sidst på eftermiddagen sejler vi fra øen og ven-
der tilbage til Büsum. Ombord på færgen serve-
res kaffe og kage. Efter en oplevelsesrig dag 
kører vi tilbage til hotellet, hvor de venter os 
med en god 3-retters middag. 
Læs mere: https://www.helgoland.de/  
 
Friedrichstadt. 
Friederichstadt er en rigtig hyggelig by som 
også kaldes Lille Amsterdam på grund af det 
hollandske særpræg med alle kanalerne og 
gavlhuse i renæssancestil, det er nogle af by-
ens seværdigheder.  
Byen blev grundlagt i 1621 af Frediedrich 3. 
hertug af Slesvig-Gottorp.  
Fornemme gamle facader og “husmærker” 
brugt i stedet for tal, for eksempel en vandlilje, 
en ørn, stjernehimlen og mange andre. De fin-
des overalt i den gamle by på mange forskellige 
slags huse. Frederichstadt har i dag ca. 3000 
indb.  
Markedspladsen er byens samlingspunkt, her 
finder man Rådhuset og mange flotte huse med 
trappegavle og en af de gamle stenbroer.  
Og måske har du lyst til at opleve byen på en 
kanalrundfart. Denne tager ca. 1 time. 
Læs mere: https://tysklandsguide.dk/
friedrichstadt/  

Bemærk: Turen er en ”non-profit”-tur, hvilket 
betyder, at jeg ikke har fortjeneste på turen. 
Det forventes derfor også, at deltagerne hjæl-
per med til at få arrangementet til ”at klappe”. 



Torsdag den 7. maj 2020: 
07.00: Afgang fra Kolding Busterminal.  
08.00: Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg. 
Vi kører nu sydpå, langs Vestkysten og under-
vejs får vi en kop kaffe / te og et smurt rund-
stykke. 
Vi krydser grænsen ved Sæd og fortsætter til 
Friedrichstadt, hvor vi parkerer bussen og vi 
har ca. 4 timer på egen hånd, til at nyde den 
smukke by med huse i hollandsk renæssance-
stil. Måske har du lyst til at tage en kanalrund-
fart og nyde byen fra kanalsiden? Midt på ef-
termiddagen kører vi til Husum og vort hotel, 
hvor værelserne er klar til os. Efter indkvarte-
ring er der mulighed for at gå med på en kort 
guidet gåtur rundt i den centrale del af by-
en, så alle får et godt overblik over den lille 
hyggelige by.                    
Og så er byen til fri afbenyttelse.                    
Kl. 18.30 mødes vi i restauranten til en lækker 
3-retters menu med lokale råvarer. 

Fredag den 8. maj 2020: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
Brug dagen som turist i hyggelige Husum 
eller tag med på dagens udflugtstilbud (300,- 
kr. inkl. let forplejning) til den toldfrie ø,  
Helgoland. Afgang kl. 08.00 og hjemkomst til 
hotel ca. 19.30. 4 timers ophold på Helgoland. 
Husk tilmelding (tillæg 300,- kr).. 
 
Lørdag den 9. maj 2020: 
Stor morgenbuffet på hotellet. 
I dag har du mulighed for at tage med på da-
gens udflugt som bl.a. går til storkebyen Ber-
genhusen og Designer Outlet Neumünster, 
men hvis du er mere til øl end designer-tøj så 
kan du i stedet tage med til Ricklinger Land-
brauerei, som ligger lige i nærheden af Outlet-
ten. 
 

Søndag den 10. maj 2020: 
Morgenmad på hotellet. 
10.00: Afgang fra hotellet mod Danmark.  
Undervejs stopper vi ved et supermarked i Sdr. 
Løgum, så du kan få et par gode tilbud med 
hjem til ”grænsepriser”,  
- vi forventer at være ved Museumspladsen i 

Esbjerg kl. ca. 14.30 og ved Busterminalen i 
Kolding ca. 15.30. 
 

(Ret til ændringer / forbedringer forbeholdes).  
 

Vi kører med erfaren chauffør: 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i 
moderne 3-stjernet bus med toilet, video mv.  
Jeg sælger alm. øl og vand til rimelige priser. 
Kaffe og the er gratis. Der er naturligvis be-
grænset bagageplads i bussen, men der vil da 
være plads til, at vi kan tage lidt lokale godter 
med hjem. 
 

Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 

Designer Outlet Neumünster er en hel lille 
by, udelukkende med outlet-forretninger, og 
dem er der over 120 af, primært indenfor mo-
de, sport og fritid. Spar op til 70%, siger de. 
Desuden er der restauranter og cafeer, så du 
kan få lidt at spise og drikke til frokost. 
 

Storkebyen Bergenhusen er en lille by i  
Slesvig-Holsten, som netop er 
kendt for sine mange storke.   
Fra ca. maj til august har der i 
mange år været mindst 15-20 
storkepar i byen med 6-700 
indbyggere. 
Byen rummer også et par re-
stauranter / cafeer. 

 

Ricklinger Landbrauerei er et hyggeligt lille 
familie drevet bryggeri med egen  
restaurant. 
Vi har besøgt stedet flere  
gange og har altid købt  
gode øl med hjem derfra,  
efter et hyggeligt ophold. 

 


