
Seniorklubben inviterer…. 

 

Den Fynske Landsby viser, hvordan man levede og arbejdede på landet i 1800 tallet. Endvidere er 

der Fynske bygninger fra hele øen fra den tid. Der er smedje, mange husdyr, mange marker og 

haver med grøntsager, frugt og planter. 

Frokosten indtages på Restaurant Carlslund. 

 Turen finder sted Onsdag d. 11. august 2021. 

   Vi mødes på Fruens Bøge station senest. kl. 10.51 og går i samlet flok ca. 15 minutter til Den 

Fynske Landsby, hvor der er arrangeret en rundvisning, som varer 1 time og 15 minutter. Vi går 

samlet i ca. 15 minutter til Restaurant Carlslund for at spise frokost. Efter frokosten rejser man 

hjem efter eget valg. 

   Der er tilmelding fra den 28/7 2021 klokken 10.00 til den 2/8 2021 til Preben Clausen 

mail clausen396@gmail.com evt. telefon 2880 0662. Tilmelding skal fortrinsvis ske pr. mail eller 

SMS. På den måde opstår der ikke kø. Samtidig ses gerne, at der kun er 2 tilmeldinger pr. 

tilmelding. Der er begrænset deltagerantal, hvorfor ”først til mølle” princippet gælder. Din 

tilmelding er først registreret, når du får et tilbagesvar. Du skal være selvhjulpen. Ved tilmelding 

får du oplysninger om aktuelle covid 19 restriktioner. 

   HUSK-hvis du- efter tilmeldingen- bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud, så et andet 

medlem får mulighed for at deltage. Udeblivelse uden afbud vil medføre en regning på kostprisen. 

Adesseændring elle ny eller ændret emailadresse bedes meddelt Knud W. Mikkelsen email 

knud.mik.seniorklub@gmail.com eller telefon 2511 3381. 

Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at booke ferieboliger, 

hvis du samtidig er forsikret i TJM Forsikring, Du får som pensionist 20% rabat på ferieboligen, hvis 

du booker 14 dage før. 

Er du forsikret i TJM Forsikring, skal du være opmærksom på, at dine voksne børn også har 

mulighed for at blive forsikret samme sted. 
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