
Kære alle medlemmer, og evt kommende medlemmer.

Sømandskoneforeningen vil gerne invitere til fælles udflugt til Den Gamle By i Aarhus Lørdag 24.august 
2019

En fælles udflugt for hele familien, hvor vi kan mødes hygge, lege og snakke sammen på kryds og tværs.

Program:
Kl. 10.30 Vi mødes ved indgangen til Den Gamle By, Viborgvej 2, Aarhus
Kl. 11.00 Rundvisninger
Kl. 12.00 Frokost

Vi bliver 2 grupper a’ 20 personer i hver gruppe.
1 gruppe af max 20 personer til Erindringslejlighedener 
1 gruppe af max 20 personer til 1900-talles bykvarterer.

Rundvisere:
Birgitte Christensen - Erindringslejligheden
Anders Jespersen - 1900-tallets bykvarterer



Den Gamle Bys frokostanretning:

Marineret sild med løg og karrysalat
Gravad laks med rævesauce
Hønsesalat med bacon og karse
Frikadelle med surt
Ost med hybenmarmelade
Sødt med årstidens bær eller frugt

Der serveres to slags brød med fedt og smør til.

Inklusiv et glas øl eller en kildevand eller en sodavand samt kaffe eller te,
som serveres til det søde.

Børneplatte til børn under 12 år.

Fiskefilet med remoulade,
Frikadelle med surt
Grøntsager
Knækbrød og frugt
Sødt

Sømandskoneforeningen har fået et rigtig godt samlet tilbud.

For medlemmer (og deres familier) af foreningen:
Entre, rundvisning og frokost i alt 325 kr  per person,

For nye forhåbentlig kommende medlemmer:
Entre, rundvisning og frokost 375 kr. per person

Hvis man evt melder sig ind i foreningen inde indbetalingen, er det selvfølgelig kun 325 kr. 

Børn under 12 år afregnes senere når, vi har prisen for børneplatten, da Den Gamle By ikke kan give os 
en pris før vi kender antallet af børn.

Tilmelding er lig med betaling. Der kan ønskes rundvisning, men ikke en sikker for garanti for man får 
opfyld sit ønsket. Da der også er et logistik angående fordeling af tilmeldte, så familierne er samlet og vi 
kan få så mange som muligt med på denne spændene tur.

Først til mølle angående tilmelding, og den er bindende, senested. 8. august.

Tilmelding:
Tina Rosenborg
tina-rosenbog@bopr.dk
Indbetaling til konto: 7266-0001199116.

Vi håber at se rigtig mange af jer og jeres familier til denne spændene og hyggelig udflugt.

På bestyrelsens vegne
Tina Rosenborg 


