
Turen går i år til Koldinghus og Christiansfeld. 

Tirsdag den 10. august 2021 afholder HK Seniorklubben Ringkøbing- Skjern vores årlige 
udflugt. 

                                                                             

Opsamling på Ringkøbing Museumsplads kl. 7.30 og Skjern Rutebilstation kl. 7.55 
  

 Undervejs til Kolding holder vi en lille kaffepause, hvor vi nyder medbragte rundstykker og kaffe. 

 Ved ankomst til Koldinghus venter vores guider der vil tage os med rundt og se Dronningens broderier.  

 Efter besøget skal vi nyde vores medbragte frokost, vi finder et sted på vejen mod Christiansfeld. 

 Efter ankomst til Christiansfeld bliver vi igen mødt af 2 guider, der vil tage os med på rundtur. 

 Turen er en historisk byvandring rundt i Christiansfeld by, hvor I undervejs vil gøre stop ved byens mest 

markante huse og steder, hvor guiden vil fortælle om Christiansfelds og Brødremenighedens spændende 

historie samt om den særlige byplan og arkitektur. 

Efter vandringen vil der være kaffe og småkager ved bussen. 

Vi har bestilt de gode og kendte wienerschnitzler på Hodde kro til kl. 18.00 

Efter middagen kører vi tilbage til Ringkøbing og Skjern.  

Forventet hjemkomst:  Til Ringkøbing  kl. 19.45 og Skjern  kl. 20.10 

 Prisen er inkl. bus, rundstykker og kaffe, guide og entré på Koldinghus, guide i Christiansfeld, 3 stk. 

håndmadder, aftensmad  på Hodde kro.  Prisen er ekskl. drikkevarer til aftensmaden. 

Prisen for medlemmer 400,- kr. og ikke medlemmer 600,- kr. pr. pers 
 

 Husk Coronapas eller godkendt Coronatest.  Mundbind skal bruges ved ind- og 
udstigning af bussen. Hvis du har mistanke om, at du er syg eller smittet med 
coronavirus skal du ikke deltage 

 
Tilmelding sker efter først til mølle princippet: 
Torsdag den 22. juli fra kl. 10.00 - 13.00 til Bente Simonsen på 29820041. 
 

Beløbet skal indbetales sammen med tilmeldingen til Landbobanken, reg.nr. 

7670 – kontonr. 7642155 Husk at føre dit navn på indbetalingen - ellers kan vi 

ikke registrere dig. 

Der kan betales på mobilepay – efter aftale med Bente. 

 

Vi glæder os til at se dig 

HK Seniorudvalget. 

 


