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EKSKURSION 2017

Danske Livregiment          
Kastellet 60, 2100 Kh Ø                                                                                                      30. november 2016

     
"Verdun 1916" 

Tænker man på slagmarkerne på Vestfronten under 1. verdenskrig dukker stednavnene Ypres,
Cambrai, Somme og Verdun op. Lige netop i år (2016) markerer man 100-året for de hårde og
ufatteligt blodige kampe ved Verdun.

Bestyrelsen har derfor valg at lade

Ekskursionen 2017 gå til området ved
Verdun i perioden 24. - 27. maj 2017.

Vi vil besøge skyttegrave, befæstede stillinger og egentlige forter. Vi
vil komme rundt i området fra høj 304 i vest til Fort Vaux i øst. Fra den tyske udgangslinje den 21.
februar 1916 i nord til mindesmærket for ”la Voie Sacrée” i syd.

Ekskursionsleder er oberst Erling B. Flebbe, som under ekskursionen på det militærfaglige og 
historiske plan vil blive støttet af bl.a. general Knud Bartels samt oberstløjtnanterne Arne H. 
Hansen og Kristian Hofgaard.

Onsdag den 24. maj: Individuel fremmøde i Københavns Lufthavn. Fly til Bruxelles. Frokost i flyet
på egen regning, men der vil  blive arrangeret  en let  forplejning under forlægning med bus fra
Bruxelles til hotel Novotel Metz Centre. Indkvartering og fælles aftenforplejning.

Torsdag den 25. maj: Terrænet syd for Flabas og i Caures-skovene. Forterne Douaumont og 
Vaux. Frokost på L´Ábri des Pèlerins. Aftenforplejning på egen hånd i Metz.

Fredag den 26. maj: Morthomme, Esnes-en-Argonne, Citadellet i Verdun og monumentet for ”la 
Voie Sacrée.” Feltfrokost i Esnes-en-Argonne. Store middag på hotellet i Metz.

Lørdag den 27. maj: Besøg ved det nye Museum Memorial de Verdun, feltfrokost og besøg i
Louvain/Leuven i Belgien. Retur til København med fly fra Bruxelles.

Ekskursionen strækker sig over 4 dage med 3 overnatninger på et nydeligt hotel i Metz, der ligger
3½ times kørsel fra Bruxelles lufthavn. Turen er logistisk karakteriseret ved befordring med bus og
ingen egentligt  anstrengende fodmarcher.  Fagligt  vil  deltagerne få redegørelser  og analyser af
kampene på de enkelte slagmarker samt besøg på såvel nye som gamle og interimistiske museer,
der formidler begivenhederne på hver sin måde. 

Læseselskabets økonomi er sund og stabil. Bestyrelsen har derfor besluttet at yde et tilskud på pr.
deltager for at honorere de medlemmer, der viser særlig interesse for Selskabets virksomhed og
for krigshistorie i almindelighed gennem deltagelse i Ekskursion 2017, hvorfor

Side 1 af 2



DET MILITÆRE LÆSESELSKAB RENDSBORG

Prisen for ekskursionen er 6.200 kr. for enkeltværelse og 5.400 kr. for delt værelse.

For selvtransporterende til ekskursionsområdet reduceres ovennævnte priser med 1.800 kr.
Forudsætning for delt værelse er, at man selv aftaler, hvem man vil bo sammen med.

Af hensyn til planlægning er tidlig booking påkrævet. Bindende tilmelding bedes derfor foretaget 
snarest og ikke senere end tirsdag den 20. december 2016 kl. 12 ved såvel

1) Indbetaling af 1.000 kr. til Læseselskabets konto nr. 1551-5539943 som 
2) Tilmelding på rendsborgtilmelding@gmail.com eller telefon 4080 1416.

Såfremt antallet af tilmeldinger ikke bliver mindst 25, aflyser bestyrelsen Ekskursion 2017 
og returnerer indbetalt depositum.

Restbeløb indbetales senest den 15. april 2017.

Vel mødt til Ekskursion 2017

JENS ERIK FRANDSEN

Formand

Side 2 af 2

mailto:rendsborgtilmelding@gmail.com

	
	"Verdun 1916"

