
 
  

 Den 20-02-2011 

 

 

 
                          

Sommerudflugt den 12. og 13. maj 2011 
(2-dages tur til Rebild Bakker) 

  

Program: 
 
Torsdag den 12. maj 
 
Kl. 13.30 
Mødested  
Hotel Comwell Rebild, Skørping 
 
Kl. 14.00 
Eftermiddagskaffe m. brød på Hotellet  
 
Kl. 15.00 
Vi tager traveskoene på og begiver os ud i den skønne natur omkring Rebild bakker. Her 
vil vi bl.a. aflægge et besøg i Blokhusmusset i Rebild Nationalpark, også kaldet Lincoln 
Log Cabin efter USA`s præsident Abraham Lincoln (1861 – 1865), som er smukt belig-
gende ved indgangen til Rebild Nationalpark med en betagende udsigt over bakker og 4. 
juli festpladsen. Vi forventer også, hvis tiden tillader det, at besøge Rebild Spillemands- 
Jagt og Skovbrugsmuseum, som også skulle være meget spændende. 
 
Kl. 19.00: 
 Middag på Hotellet 
( 3 retters menu/buffet med diverse vine og kaffe m. 1 cognac el. likør) 
 
 
Fredag den 13. maj 
 
Stor morgenbuffet på Hotellet. 
 
Kl.10.00 
Samles for at tage til Thingbæk kalkminer (ca. 4 km.), som er et af Danmarks mest sær-
prægede museer, og udsigt til Rold Skov og Rebild Bakker. 
Igennem generationer er der her ved den gamle Thingbæk Møllegård brudt kalk i åben 
brud. I årene 1926 til ca. 1936 forgik kalkbrydningen som regulær minedrift, hvilket dog 
ikke blev særlig rentabelt. Ejeren, billedhuggeren Anders Bundgård (1864-1937) fik da 
ideen om at gøre minen til et skulpturmuseum. 
 
 
Kl. 13.00: 
Frokost på hotellet. 
 
 

 



 
  

 
 
 
Pris: Alt dette for kun 550,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer.  
 
  
Al kørsel foregår i egne biler. Husk at aftale samkørsel så vidt det er muligt. 
Du vil kunne få godtgjort dine transportudgifter hos Arne mod aflevering af gyldig kvitte-
ring, samt dit kontonummer,  
 
 

Af hensyn til bookning af hotelværelser m.m., skal vi have en hurtig tilbagemel-
ding. 
Det er derfor vigtigt, at vi senest fredag den 4. marts 2011 modtager jeres tilmel-
ding med oplysning om antal deltagere, samt om dobbelt- eller enkeltværelse.  
 

Vi håber i år 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. 
 
 
Mange hilsener og på forhåbentlig gensyn den 12. maj. 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 

 

mailto:kay.martins@webspeed.dk

