
 
  

 Den 17-02-2009 

 

 
                           

Sommerudflugt den 25. og 26. maj 2009 
(2-dages tur til Friedrichstadt) 

Kære alle 

 
Forslaget om at vi i år ville prøve at arrangere sommerudflugten som en 2-dages tur, er 
tilsyneladende blevet modtaget meget positivt. Vi har fra flere medlemmer modtaget nog-
le rigtige gode forslag til årets udflugt. 
Som det fremgår af overskriften har vi valgt Hans Jørns forslag om at tage et par dage 
ned på den anden side af grænsen. Vi har selvfølgelig gemt de andre forslag til evt. se-
nere brug. 
 
  

Program: 
 

Mødested den 25/5 kl. 11.30  i Aabenraa, Sønderjyske Turistfart, hvor der er aftalt mulig-
hed for parkering af vores private køretøjer. 
Vi starter med at køre ad den gl. vej til Schleswig, hvor vi gør et ophold omkring Domkir-
ken og havnen (Holm), Herefter sætter vi så kursen vestover mod Friedrichstadt. 
Vi bliver indkvarteret på Hotel Holsteinische Haus, og derefter er der aftensmad. 
Resten af er aftenen til egen disposition. 
Efter morgenmad bruger vi formiddagen på en byrundtur til fods, med guide, og derefter 
med udflugtsskib på kanalerne i byen. Vi slutter opholdet i byen med frokost (Kalte Plat-
te) og kører så sydpå langs vestkysten til Brunsbuttel. Her kommer floden Elben ind og 
bliver til ” Kieler-kanalen”, hvor skibene fra Nordsøen skal igennem et sluseanlæg inden 
den ca.100 km lange strækning til Holtenau ved Kiel. Vi påbegynder hjemturen, og kører 
nordpå via Rendsburg, og er hjemme i Aabenraa sidst på eftermiddagen. 
 
 

Inkl. Kørsel i moderne turistbus med toilet, stilbare sæder, minikøkken, aircondition 

m.v. 
 1 x let frokost inkl. øl og vand på afrejsedagen den 25/5-09. 
 Ophold 1 nat på Hotel Holsteinischer Haus i Friedrichstadt i dobbeltværelse 
 1 x aftensmad inkl. drikkevarer (vin, øl eller vand) 
 1 x morgenmad på hotellet 
 1 x frokost (Kalte Platte) på hjemrejsedagen den 26/5-09 
 
 

Pris: Alt dette for kun 480,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 31. marts på kontonummer 
  

Enk.V. Tillæg for enk. værelse: kr. 125,00/pers. 
 
 

Transport til og fra mødested (Aabenraa) er for egen regning. 
 

 
 



 
  

 
 
 
 
Af hensyn til bookning af hotelværelser m.m., skal Sønderjysk Turistfart have en for-
holdsvis hurtig tilbagemelding. Det er derfor vigtigt, at vi senest mandag den 2. marts 
2009 modtager jeres tilmelding med oplysning om antal deltagere, samt om dob-
belt- eller enkeltværelse.  
 

Vi håber på en stor tilslutning til turen, og ser frem til et par rigtige hyggelige dage i gl. 
kollegers samvær. 
 
 

Tilmelding til:   
  
Niels Erik Pedersen tlf. 21 41 37 28 eller mail (nep@mail1.stofanet.dk) 
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail ( kay.martins@webspeed.dk) 

 

Når vi har modtaget det endelige antal tilmeldinger, vil der blive udsendt en deltagerliste 
til alle, så det vil være muligt, evt. at lave aftaler om samkørsel til og fra Aabenraa. 
Der vil også blive udsendt meddelelse om den nøjagtige mødeadresse i Aabenraa. 
 

Til orientering:  
 
Den årlige ordinære generalforsamling vil i år blive afholde den 10. september 2009 
Oplysning om sted og tid vil senere blive udsendt. 
 

”Postautomobilet gennem 100 år” 
Dette er en fantastisk og meget flot bog, som er udarbejdet/skrevet af en medarbejder 
ved Østjyllands postcenter. Bogen er på 412 sider, og fortæller meget detaljeret i tekst og 
billeder om postautomobilet gennem 100 år. Jeg er sikker på, at mange af jer vil kunne 
nikke genkendende til mange ting i bogen, og at nostalgien vil gøre sit indtog. 
Bogen kan købes/bestilles ved at kontakte undertegnede på tlf. 21214776 eller på mail 
kay.martins@webspeed.dk   
 
 

Mange hilsner og på forhåbentlig gensyn den 25. maj. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 
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