
NNF’s Forbunds Seniorer: 
 
            Program for kroferien 2010. 
 
Mandag den 7. juni – Torsdag den 10. juni. 
 
 
Gode venner! 
 
Hermed følger programmet for den planlagte kroferie. Det  
skal lige indledningsvis bemærkes, at vores ”base” under  
turen ikke bliver Sæby, men derimod Hotel SAS- Jutlandia 
i Frederikshavn. 
 
Mandag den 7. juni. 
Kl. 07.45, - bussen kører fra forbunds husets parkeringsplads 
på CF. Richsvej 103, - vi har i øvrigt tilsagn om, at bilerne gerne 
må ”overnatte” på parkeringspladsen. 
 
Vi kører ad motorvejen over Fyn, hvor der kl. 10.15 er indlagt en 
pause på rasteplads ”Lillebælt N”, - her står Inga og Åge  
Gerda og Anton samt Vera og Ole på bussen.  
 
Kl. 10.45 går turen videre op gennem op gennem Jylland med  
endnu en indlagt opsamling, - kl. 11.40 står Ida og Kurt, Inga  
samt Aase og Leo på bussen ved frakørslen til Lund. 
 
Kl. 13.00 er vi fremme ved Hvidsten Kro, hvor vi nyder en  
velfortjent frokost, - ud over frokosten vil det være muligt at se 
mindestenen i haven ved kroen 
  
Kl. 14.45 afgang fra Hvidsten Kro, – vi følger landevejen til  
Mariager og videre til Hadsund – gennem Rold Skov ud til  
motorvejen, som vi følger til Frederikshavn med ank. ca. 17.30 
og efterfølgende indkvartering. 
  
Kl. 19.00 Der serveres en 2- retters menu. 
 
Tirsdag den 8. juni. 
Kl. 07.00 – 10.00, - Morgenmad. 
 
Kl. 09.30, - Afgang fra hotellet  
Vi kører til Skagen og besøger grenen, hvor Kattegat og 
Skagerrak mødes. 
 
Kl. 11.15, - Besøger vi kunstmuseet Anchers Hus. 
             
Kl. 12.30, - Frokost i Restaurant Pakhuset på havnen, - herefter 
tid på ”egen hånd” frem til kl. 15.30. 
 
 
 
 



Kl. 15.30, - Afgang mod Råbjerg Mile, - der arbejdes på  
at få indlagt en pause under tilbagevejen til Frederikshavn, 
hvor tanken er, at vi gæster en af stedets kulturelle 
personligheder. 
 
Kl.19.00, - Middag på hotellet. 
 
Onsdag den 9. juni. 
Kl. 06.30, - Morgenmad 
 
Kl. 07.00, - Afgang fra hotellet 
 
Kl. 07,50, - Med morgenfærgen til Læsø 
På Læsø er der busrundtur med lokalguide, hvor vi hører 
om ølivet, saltsydning, flora og fauna, jomfruhummere, 
fiskeri og de barske vilkår om vinteren. 
 
Kl. 13.15,- Frokost på Hotel Havnebakken, Vesterø.  
Midt på eftermiddagen sejles retur til fastlandet 
 
Kl. 19.00, - Middag på hotellet 
 
Torsdag den 10. juni. 
Efter morgenmaden er tiden kommet til vende tilbage til de  
hjemlige omgivelser . 
 
Kl. 08.45, - Bagagen bringes ud til bussen. 
 
Kl. 09.00, - Bussen kører fra hotellet i Frederikshavn. 
 
Vi følger motorvejen til Ålborg og Himmerland, gennem Låsby til 
Søhøjlandet og Silkeborgsøerne. 
 
Kl. 11.45, - Frokost på Ry Parkhotel. 
 
Kl. 13.00, - Frokosten er overstået, og vi genoptager hjemrejsen 
gennem Gl. Rye, over Gudenåen, langs Mossø og videre frem 
til frakørslen til Lund for afsætning. 
 
Næste stop bliver rasteplads Lillebælt S, hvor der igen foretages 
afsætning, - herefter videre via motorvejen over Fyn. 
 
Kl. 18.30, - forventet ankomst til forbundshuset på CF Richsvej. 
 
Det skal afslutningsvis bemærkes, at der kan forekomme mindre forskydninger af 
tidsplanen, efterhånden som arrangementet afvikles, - skulle der være et eller 
andet, du er kommet i tvivl om, så ”slå endelig på tråden”. 
 
Med venlig hilsen, - og på gensyn i bussen. 
 
Poul Kronvold.           
 
 
 
 


	Vi kører ad motorvejen over Fyn, hvor der kl. 10.15 er indlagt en
	pause på rasteplads ”Lillebælt N”, - her står Inga og Åge
	Gerda og Anton samt Vera og Ole på bussen.
	Kl. 10.45 går turen videre op gennem op gennem Jylland med
	endnu en indlagt opsamling, - kl. 11.40 står Ida og Kurt, Inga
	samt Aase og Leo på bussen ved frakørslen til Lund.

