
KLF FAMILIEUDFLUGT TIL FÆNGSLET I HORSENS 
Lørdag, den 24. september 2022   

 

 

Så er der lagt op til en rigtig spændende og begivenhedsrig dag for KLF´s medlemmer og inviter 
din ægtefælle/kæreste, børn eller svigermor til at komme med også. 

Det tidligere Horsens Statsfængsel lukkede i 2006 efter mere end 150 år med fængselsdrift. Det 
åbnede igen i 2012 for offentligheden og tilbyder i dag mange forskellige events, overnatninger og 
rummer ligeledes et prisbelønnet fængselsmuseum. 

Der vil være både en guidet rundtur (ca. 1 time) samt tid på egen hånd. 

Guiderne har stor kendskab til og erfaring med Fængslet og krydret med historiske fortællinger 
undervejs er det med til at gøre rundvisningerne interessante og vedkommende for både børn og 
voksne. Desuden vil der i forbindelse med tiden på egen hånd før eller efter rundvisningen, være 
mulighed for at genbesøge og fordybe sig på museet, ved bl.a. Lorentzens tunnel, udstillingen 
”Underverdenen” eller med andre forskellige aktiviteter. 

Mødetid: Lørdag, den 24. september 2022 kl. 10.45 

Rundvisninger kl. 11.00 og 12.30. Der er plads til 25 pers. pr. rundvisning, hvorfor det afhænger af 
antal tilmeldte om der bliver en eller to rundvisninger. I tilfælde af én rundvisning, vil det være den, 
med start kl. 11.00. 

Mødested: Ved indgangen til Fængslet Horsens, Fussingvej 8, 8700 Horsens. 

Frokost: KLF er vært ved sandwich og drikkevarer. Det afhænger af vejret, hvor frokosten 
indtages, og nærmere herom et par dage før eller på dagen. Mht. tidspunktet for frokosten vil det 
afhænge af antal rundvisninger, og det vil der ligeledes blive givet nærmere besked om efter 
tilmeldingsfristens udløb. 

Pris: 100 kr. pr. person (incl. entre, rundvisning og frokost/drikkevarer) Børn under 17 år gratis. 

Tilmeldingsfrist: Senest mandag, den 14. september 2022 via dette link eller til mail klf@kl-f.dk  

 

Vi glæder os til et godt arrangement ѮѯѰѱ 
 
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening - KLF 


