
 
  

 Den 8. februar 2015 

 

 

 
                           

Sommerudflugt den 6. og 7. maj 2015 
Program: 
 
Onsdag den 6. maj 
 
Kl. 12.00 mødes vi på Fredensborg Store Kro 
Slotsgade 6 
3480 Fredensborg 
 
Vi starter på kroen med en let frokost, hvortil der vil blive serveret en øl eller vand. 
 
Kl. ca. 13.30 spadserer vi ned til Esrum Sø, som er en meget smuk tur igennem skoven, 
som ligger lige op til slottet. Det er en spadseretur på ca. 20 minutter. Det vil også være 
muligt at køre i bil ned til søen.  
 Da vi selvfølgelig forventer godt vejr, har vi bestilt to både, som skal sejle os en tur rundt 
på søen, så vi bl a. kan betragte slottet fra søsiden. Der vil under sejlturen blive serveret 
en lille forfriskning. 
 
Kl. 19.00 er der middag på Kroen, hvor der vil blive serveret en to retters menu, med di-
verse vine.  
 
Efter middagen vil der blive serveret kaffe eller te. Hvad man så eventuelt måtte have lyst 
til herefter, er for egen regning. 
 
  
Torsdag den 7. maj 
 
Morgenmad på Kroen. 
 
Efter morgenmaden, er det frit for, hvad man vil bruge formiddagen til. 
 Da kroen ligger midt i et naturskønt område, med slotte i centrum, er der mulighed for 
nogle gode oplevelser. Der findes også gode muligheder for shopping, da byen har en 
hyggelig gågade med mange forretninger og specialbutikker. 
 
Kl. 13.00 vil der på kroen blive serveret en let frokost med en øl eller vand, inden vi ven-
der næsen hjemad. 
 

Pris: 795,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer.  
  
Husk at transporten er for egen regning, og at det derfor kan være en fordel at aftale 
samkørsel.  
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
Af hensyn til bookning af værelser m.m. skal vi helst have en hurtig til-
bagemelding. 
Det er derfor vigtigt, at vi senest søndag den 1. marts 2015 modtager 
jeres tilmelding med oplysning om antal deltagere.  
 

Vi håber også i år på stor tilslutning til sommerudflugten, og ser igen frem til et par rigtige 
hyggelige dage i gl. kollegers samvær. 
 
 

Tilmelding til:   
  
Bjarne Hansen tlf. 22 43 47 77 eller mail: bjarnehansen2680@gmail.com  
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail: kay.martins@hotmail.com 

 

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 hilsner og på forhåbentligt gensyn den 6. maj. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 

 


