
 

Ryk frem og gå direkte i fængsel

 

Kære alle sammen … 
 

Så er FRS på banen igen – og med et sprudlende program for dig der er medlem af HK Trafik og Jernbane.

Vi starter ud med at gå i fængsel – nemlig Horsens Statsfængslet.

Vi tager jer med på den rutsjebane tur Fængslet har været på de sidste år
som en Kulturinstitution fra en ellers ikke så prangende fortid som statsfængsel. FÆNGSLET slår dørene op 
for koncerter og et enestående museum mm. For
rundturen krydres med både flugthistorier og anekdoter. Vi er både inde og ude på turen rundt.
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DATO :  27 september 2017 

KL: Senest ank Horsens 10.45. 

Mødested  Horsens Banegård 

Program:  

Kl 10.45 mødes vi på Horsens banegård. 

Kl ca 11.00 tager vi bybussen til Fængslet  

Kl ca 11.14 starter besøget med bla Carsten fra vores bestyrelse som guide ( har været der før ) samt en 
lokalguide. 

Undervejs serveres frokost ( måske den samme som for fangerne ) hertil vand, og tynd kaffe eller endnu 
tyndere the. Samt en lille fabrikskiks ( ca 10 år gamle ) 

Tjenestemændsforsikringsselskabet holder et foredrag om forsikring – og lov og orden. 

Kl ca 14.30 måske udgang og for den der er flygtet, bybussen tilbage til banegården – hvor politiet måske 
venter…. Ak ja.    

Alt dette for du for dit medlemskab af HK T/J og forsikring hos TJM : 

* Rejse med Salatfadet ( Bybussen )  

* Indgang  

* Mad og drikke                                                                                                  

* Kaffe eller THE                                           

* Guidet tur  

* Udgang ( måske )  

* Foredrag med en medfange fra TJM  

* Information fra FRS  

* Hyggelig dag med andre medfanger 

Køreplan 

København afg 8:00 IC 129 ankomst Horsens 10.44   
Aalborg afg 8:47 ICL 40 ankomst Horsens 10.42 

Forslag til hjemrejse: 

Horsens afg mod Kh 15:43 ICL 50 ankomst KH 18.05 eller IC 152 kl 16.10 ank Kh 18:57 
Horsens afg mod Ab 15:45 IC 149 ankomst 17.51 

  



  

Vores fangevogter i midten  

Praktiske Oplysninger ( det med stort… )  

Der er plads til max 30 personer. Først til mølle. 

Alle på Rådighedsløn og Servicemedlemmer kan, hvis der er plads deltage – Seniormedlemmer kun hvis der 
er ledig plads 8 dg før.  

Oplys om du er Rådighedsmedlem / Service / Senior.  

Tilmeldingsfrist er Fredag den 8 september kl 13 til Søren ( sorenandersenhk@gmail.com ) – ikke via 
Facebook. 

Som sædvanlig giver vi OK retur og du kan deltage. Jeg er dog væk til 8 september – herefter skriver jeg. 

OG SÅ EN NY REGEL FOR AT DELTAGE- OGSÅ PÅ VORE ANDRE ARRANGEMENTER : DU SKAL HAVE EN 
FORSIKRING HOS Tjenestemændenes forsikring. Ring Søren for nærmere oplysninger, hvis du er i tvivl eller 
har problem.  

TJM er hovedsponsor på turen – og der vil indgå information fra dit forsikringsselskab.  

Spørgsmål : Søren 2135 0224 

Vi glæder os til at se dig på denne spændende udflugt … mange hilsener – FRS , din aktive forening…. 

   

Ulla – Kate – Fangevogteren – Erik og Søren  

    


