
 
 

Varde Landbrugsforening Seniorklub 
 

Tur til WV Retro og Flamingoparken 
24. maj 2022 

 

 

Kl. 8.30 fra Varde 

 

På vej til Ulfborg kommer vi forbi den store Tvind mølle. 

Vi nyder en kop kaffe og rundstykke inden vi når til Ulfborg. 

 

I Ulfborg besøger vi det lille VW & Retro Museum.   

 

Carsten og Sussi Andersen har ikke blot en fin samling af 

VW'ere i Ulfborg. Nej samlingen af biler - med en VW-

transporter campingbus som perlen - er så unik, at de har 

vundet utallige priser ved VW-træf og udstillinger rundt i 

Europa. Og det er blevet en fælles interesse, hvor Sussi sans 

for detaljen - og tilbehør fra »bedstemors tid« er prikken over 

i'et. Ud over biler er der gamle benzinstandere og andet 

tilbehør fra en velassorteret servicestation. Men også ting, der 

har stået i andre gamle butikker og private hjem.  

 

Vi nyder en middag tallerken ret + dessert ved VW& Retro. 

 

Turen går videre op til Flamingo Naturpark i Vemb. 

Det er kun navnet som har noget med Flamingo at gøre der 

ingen flamingoer i parken. 

I parken får vi en fortælling om stedet og vi håber, det bliver 

Knud Kristensen som fortæller, han er forgangsmaden for den 

store flotte park, som også har været vist i Søren Ryges 

programmer.  

I haven er der masser af søer, sten, små steder, hvor man kan 

slappe af og nyde roen.  

Den naturlige fauna omkring Flamingo Naturpark er 

moseområde. Det betyder at der er en lang række små søer, 

hvor der blandt mange andre vandblomster er en stor mængde 

smukke åkander. 

På hjemturen nyder vi kaffen ved bussen.  

Senest tilmelding d. 24. april til Albert tlf.26377168 

Pris kr. 650,- pr person, - der indbetales ved tilmelding på 

konto nr. 7700-147074 

Som dækker: buskørsel, kaffe og et rundstykke, entre og 

middag på VW Retro museum, entre i flamingoparken, kaffe 

ved bussen. 

 


