Seniorsektionen inviterer til besøg på Stevnsfortet
med efterfølgende frokost på Rødvig Kro.

Det foregår torsdag, den 10. august fra kl. 9:00 til ca. 17:00 (inkl. bustur)
Mødested og tid: Jernbanepladsen i Lyngby kl. 9:00
NYT: Der vil være mulighed for at stå på bussen på Karlslunde Rasteplads. Vær klar kl. 9:20
og angiv i din tilmelding hvis du ønsker at komme med derfra.
Den Kolde Krig påvirkede enhver, der levede i perioden. På Koldkrigsmuseum Stevnsfort bliver du
mindet om en historie, som du godt kan huske, men som du sikkert slet ikke kender.
Under Den Kolde Krig var Stevnsfortet en hemmelig brik i Danmarks og NATO´s forsvar. Halvøen
Stevns ville ligge i allerforreste frontlinje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede
man Stevnsfort, og i 40 år var man her døgnet rundt klar til krig.
Vi skal på en guidet tur opleve det underjordiske fort, som det så ud dengang. Det består af 1,7 km
lange gange 18 meter under jorden. Derudover vil du se kanonerne og de andre installationer i
terrænet.
Før rundvisningen deles vi i 2 grupper, hvor den første starter rundvisning kl. 11:00 og den anden
kl. 11:20. En rundvisning tager ca. 1 ½ time, så der er også tid til at gå lidt rundt på egen hånd.
NB: der er kun 10 grader i det underjordiske fort, så husk at medbringe en varm trøje

Efter besøget på fortet kører vi i ca. 5 minutter til Rødvig Kro, hvor en stor lækker buffet vil være
klar til os. Der vil være 3 slags sild, varmrøget laks, æg og håndpillede rejer, pandestegte
rødspættefiletter, tarteletter, roastbeef, ribbensteg, mørbradbøffer og 3 slags ost. Alt med diverse
hjemmelavet tilbehør. 1 glas øl/vand el vin inkluderet. Vi har afsat 2 timer til frokosten.
Bussen forventes tilbage i Lyngby ca. kl. 17:00.
Prisen for at deltage er kun kr. 150,- for medlemmer af seniorsektionen og kr. 420,- for ledsagere.
Bemærk at af hensyn til transport og rundvisning er max. antal deltagere 60 personer.
Tilmelding til undertegnede på email: janheineras@gmail.com evt. telefon 23963439
senest den 2. august 2017, hvor tilmelding er bindende.
Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra mig.
Jan Heine Rasmussen

