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Sensommerudflugt til Stauning/Skjern 6. september 2018 til  

Danmarks Flymuseum, Stauning Whisky og Pumpestation Nord 
 

 

Vi mødes præcis kl. 10 ved Danmarks Flymuseum, Lufthavnsvej 1, Stauning, hvor vi starter med 

kaffe/te og rundstykker, og får en orientering om Flymuseet og efterfølgende rundvisning. 

Den bærende tanke med Danmarks Flymuseum er at drive et 

museum med vægt på dansk flyhistorie og flyproduktion både 

civilt og militært. Samtidigt er det et arbejdende eller rettere et 

”flyvende” museum, idet mange fly i samlingen i videst muligt 

omfang holdes flyvedygtige og vises i luften ved lejlighed. 

 

Inden vi forlader Flymuseet er klubben vært ved 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand. 
 
 

Herefter kører vi til Stauning Whisky A/S, Stauningvej 38, 

Stauning, hvor vi kl. 14 deltager i en officiel rundvisning. 
 

Produktionen startede i 2006 i et gammelt slagtehus. Der blev 

planlagt en produktion på 200 l – 400 l om året, men det var alt 

for lidt, så i 2007 købte de en ejendom, hvor der kunne produce-

res 6.000 l - 8.000 l om året. I 2011 blev de første flasker tappet.    

Der kan købes smagsprøver á 35 kr./stk. 
 

Herfra går turen til Pumpestation Nord, Langkjærvej, Skjern. 
 

Pumpestation Nord er en rest af Danmarks sidste store afvan-

dingsprojekt. Der er adgang til pumpestationens tag, (også med 

elevator) hvorfra der er en fin udsigt over området med våde enge 
og rester af kanaler og diger fra før genopretningsprojektet. Det 

genskabte floddelta kan opleves helt tæt på. 

Man kan også besøge en lille informationspavillon, hvor der fortælles om de kolossale indgreb, 

mennesker gennem tiden har foretaget i Skjern Enge – og de omkostninger, det har haft for miljøet. 

Fra Pumpestation går en sti (ca. 150 m) ned til åen, hvor en trækfærge kan bringe folk og fæ over på 

den anden side. Vi be’r om godt vejr. 
 

Arrangementet slutter med middag, ca. kl. 17 på Ringkøbing –Skjerns Kulturcenter, Ranunkelvej 

1, Skjern. 

Drikkevarer er for egen regning. 
 

Pris for hele herligheden: 190 kr. pro persona. 
 

Tilmelding senest 22. august til Kurt Kristensen på e-mail: aegodskurt@gmail.com 

Husk at oplyse både dit og din ledsagers navn.  
 

Samtidig bedes bidraget indbetalt til klubben på: reg.nr. 5383, kontonr. 0406291 

Husk at oplyse medlemmets navn 

 

Husk at du/I først er endelig tilmeldt når beløbet er indbetalt. 

mailto:aegodskurt@gmail.com

