
ARRANGEMENTSKALENDER 

FØRSTE HALVÅR 2020  
 SENIORERNE <> SILKEBORG 

 

Tirsdag den 14. januar <> Foredrag v/ hørespecialist Peter G. Hansen. 

Arrangementet afholdes i afdelingens mødelokaler 2 & 3 kl. 14:00 – 16:00. 

 

Torsdag den 20. februar <> Teateraften på Silkeborg Ny Teater, Silkeborg Bad, Gjessøvej 40c. 

Dørene åbnes kl. 18:30. Revyforestillingen har i år titlen ”Badet er klar - Er i.”  

Der startes med spisning kl.19:00 – i menuen er der inkluderet 1 genstand. 

Selve forestillingen starter kl. 20:00. - Pris pr. person kr. 200,00. 

 

Mandag den 16. marts <> Besøg på Kraftvarmeværket Kejlstrup Tværvej 14, Silkeborg. 

Mødested og tid: Kraftvarmeværket kl. 10:00. 

 

Tirsdag den 21. april <> Besøg på Silkeborg Ørnereservat, Ansøvej14, Fogstrup 8653 Them.    

Der bydes på Rovfugleshow, Bisonsafari + Bisonburgermenu inkl. 1øl eller vand. 

Mødested og tid: Ovennævnte adresse kl. 10:00. - Pris pr. person kr. 150,00. 

 

Torsdag den 14. maj <> Minigolfarrangement i Indelukket, med efterfølgende spisning i 

Indelukkets Spisested. 

Golfmatchen afvikles fra kl. 10:00 – 12:00, derefter præmieoverrækkelse og spisning. 

Pris pr. person kr. 200,00 

 

Tirsdag den 16. juni <> Sommerudflugt: Turen går i år til Avernakø med guide, på turen øen 

rundt.  

Kl. 06:20 <> Afgang fra Bjerringbro, Kildesvinget 4, (3F.) 

Kl. 07:00 <> Afgang fra Silkeborg, Ansvej 98, P-plads ved siden af Jysk Arena. 

Undervejs på turen, kaffe med 1 bolle og 1snegl. 

Kl. 09:45 Ankomst til Fåborg, hvor vi sejler med Ø-færgen kl. 10:00 via Lyø til Avernakø. 

Kl. 11:10 Ankomst til Avernakø, her mødes vi med guiden, der viser os rundt på øen, fra engene til 

bakkerne i Korshavn. Der gøres bl.a. stop ved kirken, de traditionsrige Majtræer og ved den 

fantastiske udsigt over ”Drejet” – (øerne Avernakø og Korshavn, tilsammen kaldt Avernakø, er 

forbundet med en dæmning, der kaldes Drejet). 

Kl. 13:10 Frokosten nydes på Landhotellet i form af en klassisk dansk frokostbuffet, med egne 

hjemmelavede specialiteter og hjemmebagt brød. Herefter kaffe med småkager der kan tages med 

om i gårdens hyggelige have der også rummer gårdens dyr. Inden vi forlader øen er der mulighed 

for at handle i gårdbutikken, hvor der bl.a. sælges hjemmelavet saft, sylteprodukter, hornsmykker, 

håndspundet garn, glas og keramik m.v. 

Kl. 14:45 Afgang mod færgehavnen. 

Kl. 15:10 Forlader vi Avernakø og sejler mod Fåborg, som vi anløber kl.15:45, hvor turen fortsætter 

hjemover via Assens – på hjemturen er der frokostsandwich i Bussen. 

Kl. 18:45 / 19:15 Forventet hjemkomst. 

Pris pr. person kr. 250,00. 

 

Alle arrangementer er med ledsagere.  

 

Bemærk:  ”FØRST TIL MØLLEPRINCIPPET” ANVENDES VED TILMELDINGER 

                    TIL SAMTLIGE ARRANGEMENTER.  



 

 

   

 

 

 

                                 

 

 

 

  

 

       


