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Kære medlem                                                                                                 

 
Du og din ledsager inviteres til  

 

SAS Flyvehistorisk forening 

Petersdalvej 1 

2770 Kastrup 

 

Torsdag den 23.02.2023 

 
 

Besøg på SAS Flyvehistorisk Forening, som ligger 100 meter fra terminalen i 

Københavns Lufthavn. Her præsenterer de en flot samling af historiske effekter 

fra SAS og Det Danske Luftfartsselskab igennem tiden. 

At Danmark også har fået en afdeling af SAS Museet, som ellers har hjemsted i 

Oslo er egentligt ikke noget nyt. Men den mindre danske afdeling har levet et 

stille liv i offentligheden. Ikke mindst fordi de tidligere har holdt til i meget 

ydmyge lokaler. Det er der ændret på nu, hvor de er flyttet i nye, større og 

flottere lokaler – kun 100 meter fra terminalen i Københavns Lufthavn. 

Her er den store samling af effekter, som er samlet ind igennem tiden virkeligt 

kommet til sin ret og kan fremvises til besøgende. 

I samlingen findes alt fra sjældne modeller af de flytyper, som SAS og DDL har 

haft i flåden igennem årene, men også uniformer, flydele og et stort udvalg af 

små og store effekter, som er blevet brugt af SAS. 
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Med følgende program: 
 
Kl. 10:30 Vi mødes her Restaurant SAS Klubben 

                                                     Ved Diget 25 (Ved parkeringspladsen.) 
                                                     2770 Kastrup 
   Herfra vil der være 2/3 biler som kører til/fra 

   SAS Flyvehistorisk forening 

   (Der er ikke P-pladser ved museet) 
Kl. 11:00 Rundvisning     
Kl. 13:00 Retur   
Kl. 13:30 Frokost   Restaurant SAS Klubben 

 
 
 

Pris pr. medlem:    Gratis 
Transport:  Transport er for egen regning 
Pris pr.ledsager:       Kr. 150,00      Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN 
Tilmelding :             Skriv eller ring til Linda Fischer 25121099 – linda.fischer@dhl.com  
Svar senest : 06.02.2023  

Besøg :  Email: sasflyvehistorisk@gmail.com  

Hedorfs seniorforening: https://www.hedorfsseniorforening.dk/  
   

 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 

 
Meget få p-pladser mod betaling. 
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