
Bustur til Sønderjylland
Beboere i Andelsboligforeningen Boller Skov og pårørende inviteres

søndag den 23. april 2017 på en spændende udflugt til Tyskland/Sønderjylland

Bussen kører fra Peder Kællers Vej kl. 9.00, og første stop bliver i Aventoft i Tyskland, hvor der bliver tid til en 
god handel. Efter en times tid fortsætter turen til næste stop i Møgeltønder, hvor vi skal på en guidet 
rundvisning på Schackenborg Slot. Rundvisningen på slottet tager en times tid. Vi skal se de kongelige sale og 
høre om slottets historie gennem tiderne. Efter rundvisningen vil der blive serveret frokost inkl. 1 øl eller vand i
Butik Slotsgadens hyggelige cafe med servering i de gamle stuer. Cafeen er en del af Posseltsgård, der stammer 
tilbage fra starten af 1700 tallet. Brita og Torben Alminde har drevet Posseltsgård siden 2006 og nænsomt 
renoveret den gamle fredede slægtsgård, som i dag anvendes til cafe og butik. Efter frokost bliver der lejlighed 
til at gå på opdagelse i butikkens spændende antikviteter og moderne brugskunst eller en tur over i kirken med 
det ældste kirkeorgel i Danmark, og som har lagt hus til tre royale begivenheder. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Foreningen har ikke ønsket at give tilskud til turen, så prisen bliver 475 kr. pr. deltager.
Inkluderet: Transport i moderne 4-stjernet røgfri bus med ekstra benplads og toilet, guidet rundvisning, frokost 
buffet med 1 øl eller vand.

Hvis deltagelsen er under 28 personer aflyses turen, så vi håber på stor deltagelse og snarlig tilmelding. 
Billetterne sælges efter ”først til mølle” princip, og når buspladserne er fyldt op, stoppes tilmeldingen.

Tilmelding (hus nr./antal) og betaling senest 31. marts til Kurt Alminde, 5H.
Betaling: Kontant i kuvert postkasse 5H – MobilePay 24668553 – Konto i Sydbank 7160-1769822.

Deltagerliste udsendes snarest efter tilmeldingsfristen, eller når turen er fuldtegnet.
Spørgsmål til turen: kontakt Kurt Alminde, 5H  -  24 66 85 53.
Håber vi ses til en god dag med hyggeligt samvær og gode oplevelser.
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