
Status: mandag 25/8 2014 

 
Festugetur: 1. september 
Alt meddeles OK. Der er tilmeldte 26, Søren Drejøvænget er kommet til siden, 

tilgengæld har Verny Thomsen meldt fra.  
Så vi er stadig 26. 

 
Industrimuseet i Horsens: 6. oktober 

Der kalkuleres med 30 deltagere. Det bliver nødvendigt med 2 guider (Museet 

skal vel have besked herom). Vi medbringer selv frokost (håndmadder a’ 13 kr 
– 3 til hver) samt drikkevarer. Svend Ove sørger for 2 ks øl samt 1 ks 

sodavand. Engangsservice – tallerkner, kniv, gaffel, krus samt servietter – skal 
også købes og tages med. Niels har ansvar for 100 stk håndmadder fra 

Frokostspecialisten (deltagerantal skal kendes dagen før). 
Frokosten indtages i Klosterkirkens  sognegård. Vi rydder op efter os. Mulighed 

for at se Klosterkirken. 
Program og tidsplan er fremsendt til d/herrer: Afgang Skjoldhøj Kirke kl. 9.45,  

 ankomst Klosterkirkens sognegård ca. 10,45. Guidning af Klosterkirken kl.- 11 
– 11.30. 

Frokost i sognegården kl. 11.30-12.30. Ankomst til Industrimuseum ca. kl.13. 
Rundvisning her ca. 3 timer. 

Pris 150,-  for frokost og museum + kørsel. 
Tilmelding er vigtig. 

Niels laver indbydelse – lægger den på hjemmeside samt mailer den ud. 

 
Biograftur: 3. november 

Heine har bestilt  en biosal hos Øst for Paradis – max 41 pers. Forestilling kl. 
10.30. Alle pladser skulle helst sælges (først til mølle) - da prisen er for en hel 

sal. 
Niels mangler kontakt til Sct Oluf – henvises til næste møde. 

Afgang Skjoldhøj Kirke kl. 10.00. 
 

Julefrokost:  December 
Julefrokost afholdes i Tilst Sognegård. Dato har vi ikke fået at vide – men  1/12 

er optaget. Vi forsøger 8/12. Nærmere detaljer drøftes på næste møde. 
 

Evaluering af skovturen  
Alle har været meget tilfredse, alle hyggede sig og havde det sjovt. 

Arrangementsmæssigt bør vi notere os 

• hvis gentagelse skal der være anretterbord til kaffe og brød 
• alle skal have præcise oplysninger om sat der er sørget for engangsservice etc 

• det skal være krystalklart for alle i aktivitetsgruppen: HVEM LAVER HVAD 
HVORNÅR 

• der skal tages hensyn til medlemmer der ikke har mail 
 


