
                                                                                            September  2020. 
 
 

Guldnåleklubben/ Seniorklubben arrangerer: 
Tur torsdag d. 5. november 2020 til Horsens Statsfængsel. 
( Vi prøver igen, turen blev aflyst i foråret pga. Corona.) 
 
Turbeskrivelse 
Kl. 7.45 Opsamling ved Kirketorvet, Sønderborg 
Kl. 8.15 Opsamling ved Circle K, Egevej i Rødekro 
Kl. 8.35 Opsamling ved OK-tanken Vojens/Hammelev 
Efter endt opsamling kører vi til Horsens Statsfængsel. 
Undervejs serveres en kop kaffe samt et rundstykke med smør. 
Vi ankommer til Horsens Statsfængsel ca. kl. 10.00 og har lejlighed til at se det 
gamle Statsfængslet på egen hånd. Kl. 12.10 er der bestilt en rundvisning til os. 
Rundvisningen tager ca. 75 minutter.  
Horsens Statsfængsel åbnede i 1853 og var det første fængsel i Danmark, der 
var bygget på grundlag af moderne strafferetslige principper. Fængslet blev 
brugt indtil 2006. 
På rundvisningen ”Fængslet og Fangerne” vil guiderne vise og fortælle jer om 
bl.a. cellerne, rockergangen, fængselskirken imens guiderne også fortæller jer 
de bedste af deres historier om fangerne og fængselslivet. 
Kl. 13.30 Forlader vi Horsens Statsfængsel og kører til Restaurant Møllegården på 
den lille ø Alrø, der er landfast. Her har vi til kl. 14.00 bestilt flæskesteg med sprød 
svær, nye kartofler, hjemmelavet rødkål og knaskartofler samt gammeldags 
æblekage med ribsgele og flødeskum til dessert. 
Kl. 15.30 Kører vi retur mod opsamlingsstederne, hvor vi forventer at være retur i 
Sønderborg ca. kl.18.00  
 
Prisen er inklusiv: 

• Kørsel i henhold til program 

• Dansk moms 

• 1 rundstykke med smør samt 1 kop kaffe 

• Entré til Horsens Statsfængsel samt rundvisning 

• 2-retters menu på Møllegården 
 
Pris pr. person for medlemmer/ægtefælle/samlever: Kun 250 Kr. 

Tilmelding: Kontakt afdelingskontoret på 75133966  senest den 21-10-20 og bliv 

skrevet på deltagerlisten. Oplys navn, deltagerantal, telefonnr. og påstigningssted. 

Der betales efter denne dato, når vi kender deltagerantallet, og de tilmeldte vil 

modtage en mail om turen gennemføres. 

Betalingen bedes indsat på vores Konto reg. 5353 konto 0311040. 

På bestyrelsens vegne. 

Kurt Jessen. Telefon: 40178712. Mail: kurt.t.jessen@gmail.com 


