
Holstebro og Skive-Nykøbing Guldnåleklubber  

Dansk El-Forbund / Afdeling Midtjylland 

Maj 2018 

Gode kollega! 

Vi er nu kommet på den rigtige side af vinteren , det er blevet lunere i vejret, og vi nærmer os 

tidspunktet, hvor vi skal på udflugt. 

Guldnåleklubberne Holstebro og Skive-Nykøbing vil derfor gerne invitere klubbernes medlemmer 

med ledsager på udflugt, som i år finder sted  

 

LØRDAG DEN 16.  JUNI  2018 

 
Bussen starter på Mors Pentlerpladsen ved Legindbjerge  08.00 og kører til Skive KCL 08.35 over 

Vinderup 09.00  og til Holstebro Banetoften 09.15 . 

KL. 09.30 er der stor morgen buffet på Aulum Kro med kaffe og the, lyst og mørkt brød og 

rundstykker, scrambled  æg , bacon og pølser, div. pålæg og ost og en basse. 

 

Vi fortsætter til Horsens..                                                                               Carl August Lorentzen 

hvor vi besøger Fængsel                                                                                 Flugt 22 og 23dec. 1949 

Museet  med                                                                                                    Fængslet ved at grave  

Rundvisning                                                                                                    en 18 m lang Tunnel.  

                                                                                                                         

 

Der er mulighed for indtagelse af medbragt madpakke 

Der er også mulighed for at købe en let frokost  

Der er bestilt rundvisning på fængsel gangene. 
På hjemturen forsøger vi at finde” Den forsvundne bro ”.        

Der er indlagt pauser for at genoprette væskebalancen med øl og vand. 

 

Vi har bestilt aftensmad 2 retters menu på Sevel Kro kl. 17,30. 

Menuen er Kalvesteg stegt som vildt med waldorfsalat og svampesaute`, 

hvide og brune kartofler med vildtsauce. 

Dessert citronfromage. 

Drikkevare i forbindelse med aftensmaden er for egen regning. 

 

Forventet hjemkomst til Holstebro ca. kl. 20.00 og Skive kl. 20.45. Mors kl. 21.15 

 

Prisen pr. deltager er kun kr. 150,00, som opkræves i bussen under turen. 

 

Der er bestilt en bus til 54 personer, så tilmelding til turen vil være efter 

 ”først til mølle” princippet og tilmeldinger herudover kan komme på en venteliste.  

 

Bindende tilmelding skal meddeles nedenstående senest fredag d. 8. juni. 

 

Medlemmer af Holstebro Guldnåleklub til: 

Hans Jørgen Lund Sørensen      50 51 95 23          hj@youmail.dk 

Niels Jørgen Kristensen             20 57 52 45          ilognj@kristensen.mail.dk 

 

Medlemmer af Skive-Nykøbing Guldnåleklub til: 

John Krogh           40 17 87 68 jkk@energimail.dk   

Aage Christensen            23 46 28 08              el-aage@live.dk 

 

Afbud på grund af sygdom eller lignende lørdag morgen John Krogh  40 17 87 68. 

Med venlig hilsen 

Holstebro og Skive Nykøbing Guldnåleklubber 
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