
Guldnåleklubben – Seniorklubben arrangerer: 

Dagstur den 18. maj 2017 til Den gamle By i Århus. 

Som vedtaget på generalforsamlingen arrangerer bestyrelsen en dagstur til ”Den Gamle By i Århus”. 

Programmet er følgende:  

- Kl. 7.30 Opsamling ved Kirketorvet, Sønderborg  

- Kl. 8.00 Opsamling ved Circle K, Egevej i Rødekro 

- Kl. 8.30 Opsamling ved Vojens/Hammelev v. OK-tanken 

Efter endt opsamling kører vi mod Den Gamle By i Århus, hvor vi ankommer ca. kl. 9.50-10.00. 

Undervejs på turen serveres et rundstykke med smør, samt en kop kaffe pr. person.  

Kl. 10.15 mødes vi med to guider, der den næste time vil tage jer med på tur gennem købstaden. 

Rundvisningen giver indblik i, hvad der karakteriserer en købstad i 1800-tallet. I vil se de forskellige  

butikker og værksteder, og I vil se hvordan dagligdagen så ud for både rige og fattige. Efter den 

guidede tur, er der ophold på egen hånd, hvor I bl.a kan se den gamle Borgmestergård, legetøj fra en 

svunden tid og meget mere.  

Kl. 11.30 Har vi bestilt Det store kolde Frk. Jensens Smørrebrødsbord, der bl.a. består af marineret 

sild, røget fisk med æggestand og urter, rullepølse, lun leverpostej, roastbeef med remoulade og 

ristet løg, frikadeller mm. Bemærk: drikkevarer er for egen regning.  

Efter middagen, er der ophold på egen hånd.  

BEMÆRK: Mange af butikkerne tager ikke dankort, så det er en god ide at huske kontanter.  

Kl. 16.00 Efter opholdet ved Den Gamle By, kører vi retur mod opsamlingsstederne, hvor vi forventer 

at være retur i Sønderborg ca. kl. 18.15-18.30 

Deltagerbetaling er pr. person kun : 450 Kr. 

Prisen er inklusiv: • Kørsel i henhold til program • Dansk moms • 1 rundstykke med smør samt 1 kop 

kaffe • Entré til Den Gamle By • Frk. Jensens store kolde smørrebrødsbord • Guidet tur ”En tur 

gennem købstaden.” 

Turen gennemføres ved min. 30 – og der er pladser til max 49 deltagere. 

Tilmelding er efter ”først til mølle princippet” og er bindende. Kontakt afdelingskontoret på 

75133966 eller mail sydjylland@def.dk senest den 27. april 2017, og bliv påført deltagerlisten. Oplys 

deltager antal og påstigningssted. Samtidig bedes betalingen overført til vores konto: reg. 5353 

konto 0311040. Aktiviteten er for medlemmer og deres ægtefælle/samlever. 

Venlig hilsen. 

Bestyrelsen. 

Er der spørgsmål kan du kontakte: Kurt Jessen på telefon 74698712.         


