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Når dette blad går i trykken, har vi kort forinden holdt vores ordinære 
generalforsamling i begyndelsen af februar, se referatet side 8.

Til de medlemmer som ikke ønskede genvalg, vil bestyrelsen gerne 
sige tak for jeres indsats. 

Vi ser nu frem til forårets klare lys,  og farvel til vinteren og de sidste 
års restriktioner.

Det, at vi igen begynder at kunne omgås hinanden uden frygt for alvorlig  sygdom, bety-
der uendelig meget for vores sociale liv og dermed også for vores aktiviteter. Med øgede 
aktiviteter og mere socialt samvær, håber vi naturligvis også igen at kunne tiltrække nye 
medlemmer. Det er tiltrængt, da frafaldet af medlemmer har været større end tilgangen 
her under pandemien. Som jeg nævnte på generalforsamlingen er vi selv de bedste til at 
gøre reklame for Marineforeningen og samtidig skønne om nye kandidater vil passe godt 
ind i vores kultur.

Alle aktiviteter kræver stadig hænder til både store og små opgaver for at holde forenin-
gen kørende. 

Der er sikkert mange, som ikke tænker på, hvor meget arbejde der egentlig ligger bag et 
arrangement. Specielt kabyssen er spændt hårdt for og forventningspresset til skafnin-
gen er ofte skyhøjt. Derfor fortjener kabyspersonalet al mulig ros og anerkendelse for 
deres store arbejde. 

Du kan gøre en forskel ved at tilbyde din hjælp med bakstørnen eller en af de mange 
andre opgaver som skal udføres, for at alting fungerer.

Du er hjertelig velkommen til at kontakte et af  
bestyrelsens medlemmer, hvis du har tid og  lyst til 
at give en hjælpende hånd i ny og næ.

Kort sagt; jo flere vi er til opgaverne, desto mindre 
bliver arbejdsbyrden for den enkelte.

Med disse ord og opfordringer vil jeg slutte med at 
ønske jer allesammen velkommen tilbage og på 
gensyn til en ny sæson i Faaborg Marineforening

Torben Ralph Nielsen  
formand

Bestyrelser
Marineforeningen Skyttelavet

BLIV MEDLEM AF SKYTTELAVET

Marineforeningen
Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og

søfarten samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen 
mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under orlogsflaget 

eller har haft ansættelse til søs.

Æresformand er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik
Landsformand Kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm

Rasmus Birkholm
Formand Tlf. 61 62 72 39
r.birkholm@outlook.dk
Martin Prætorius
Kasserer Tlf. 40 28 55 38
praetorius@privat.dk
Sven-Anker Plum Tlf. 25 61 61 43
5600plum@gmail.com
Ralf Jørgensen Banjemester 
ralfsnor@gmail.com

Torben Ralph Nielsen
Formand Tlf. 21 69 00 60
Mail: trni@trni.dk
Claus Vinberg Pedersen
Næstformand Tlf. 53 74 74 24
Mail: claus.v.pedersen@gmail.com
Lennart Nielsen
Kasserer Tlf. 23 36 24 60
Mail: oh-auto@mail.dk
Lejla W. Sørensen
Sekretær Tlf. 40 13 03 68
Mail: lejlawedel@stofanet.dk
Sven-Anker Plum
Best.medlem Tlf. 25 61 61 43 
Mail: 5600plum@gmail.com
John Rasmussen
Best.medlem Tlf. 20 33 39 05
Mail: Rasmussenj340@gmail.com
Martin Prætorius
Best.medlem Tlf. 40 28 55 38
Mail: praetorius@privat.dk
Arnvid Petersen 
Suppleant  Tlf. 40 24 80 21
Mail: arnvidpetersen@gmail.com
Winnie Larsen 
Suppleant  Tlf. 40 87 62 00
Mail: kok@partygrill.dk

www.faaborgmarineforening.dk

INFORMATIONS - &
BLADUDVALGET

Marineforeningen
Lejla W. Sørensen
Skyttelavet
Rasmus Birkholm.
Indlæg til næste udgivelse kan indsendes til 
redaktionen, personligt eller skriftligt.
Send evt. mail til:
minebladet@faaborgmarineforening.dk
eller: Lejlawedel@stofanet.dk

Deadline for indlæg
til næste nummer:

12. MAJ 2022

Formanden har ordet
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Lørdag, den 5. marts. Lørdagsspisning, hvor foråret bydes velkommen. 
Forret, en varm ret med tilbehør og ost. 80 kr. - Film: Flådens friske fyre 
Lørdag, den 2. april. Påskefrokost. Forretter, 2 stegeretter m. tilbehør og ost. 125 kr. 
Lørdag, den 7. maj. Lørdagsspisning. Forret, 1 stegeret med tilbehør og ost. 80 kr.
13. - 15. maj. Sendemandsmøde.
Lørdag, den 4. juni. Pinsefrokost. Forretter, 2 stegeretter med tilbehør og ost. 125 kr.
Sommerudflugt i juni vil komme i bladet og blive udsendt på mail.
Lørdag, den 2. juli. Lukket for frokost
Lørdag, den 6. august. Lukket for frokost
Lørdag, den 3. september. Lørdagsspisning, hvor efteråret bydes velkommen.  
Forret, 1 stegeret m. tilbehør og ost. 80 kr.
Lørdag, den 1. oktober. Ålespisning, (hvis ål kan skaffes). 175 kr.
Lørdag, den 5. november. Lørdagsspisning.  
Forret, 1 stegeret m. tilbehør og ost. 80 kr. 
Evt. foredrag kommer i bladet, slås op i huset og udsendes på mail.
Lørdag, den 3. december. Julefrokost. Efter hovmesterens anbefaling. 150 kr.
Lørdagsmøderne lukker kl.16.30. Ved større arrangementer aftales lukketid på dagen.
Ret til ændring forbeholdes.
Vedr. ovenstående arrangementer skal man huske at tilmelde sig hos Winnie Larsen  
tlf. 40 87 62 00 eller Lennart Nielsen tlf. 23 36 24 60 eller på listen i huset.

Husk bindende tilmeldinger til alle arrangementerne.
Bespisningen serveres imellem 12.15-12.30.

Aktiviteter 2022

Aktivitetsudvalg

Marineforeningsmedlem: Hans Johansen, 30 32 30 94 
E-mail: lejlawedel@stofanet.dk 
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Generalforsamling 2022
Referat af ordinær Generalforsamling 2022

Lørdag d. 5. februar 2022 kl. 1100 i Flotillehuset, Kanalvej 22, 5600 Faaborg 
 
Agenda og referat:

1. Valg af dirigent - Erik Bodal
2. Valg af stemmetællere - Claus Pedersen og Per I Jørgensen
3. Formandens årsberetning - Se side 7
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  

v/ kasserer Lennart Nielsen - Regnskabet blev godkendt
5. Bestyrelsens forslag for det kommende år - Se side 8
6. Indkomne forslag - Ingen forslag modtaget
7. Fastsættelse af kontingent - Uændret kontingent godkendt 
8. Valg til bestyrelse 

På valg for 2 år var følgende: Næstformand Claus V. Pedersen - Sekretær Lejla W. 
Sørensen - Kasserer Lennart Nielsen - alle blev genvalgt

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
For 1 år Arnvid Petersen - genvalgt - Trygve Guttesen - ønskede ikke genvalg -  
Winnie Larsen blev valgt

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
For 1 år Revisor Erling Vie - ønskede ikke genvalg - Ole T Christensen blev valgt, Revi-
sor Bjarne Kaarsgaard - genvalgt 
Revisorsuppleant Steffen Nielsen - genvalgt

11. Valg af sendemænd til sendemandsmødet 
Der blev besluttet at max. 4-5 personer deltager i år, da omkostningsniveauet for delta-
gelse er steget. Formanden, sekretæren og flagbærer Morten Holgersen deltager i år

12. Valg af flagbærer & flaggast 
Claus Pedersen, Morten Holgersen og Lejla W Sørensen

13. Aktivitetsudvalg 
Claus V. Pedersen ønskede at stoppe som aktivitetsudvalgsformand. Martin Prætori-
us stopper ligeledes i aktivitetsudvalget. Claus pegede på Bjarne Lundt som en mulig 
efterfølger, men da Bjarne ikke var til stede var det ikke muligt at få hans tilkendegivelse. 
Hans Johansen havde meldt sig som kandidat til posten som aktivitetsudvalgsformand 
og blev valgt. Andre som kunne have interesse i at hjælpe Hans blev opfordret til at 
melde sig efterfølgende

14. Eventuelt 
Der var spørgsmål til økonomi til sendemandsmødet. Af samme årsag havde bestyrel-
sen besluttet at anbefale et begrænset deltagerantal, se punkt 11. 
 
Der blev rejst spørgsmål om kvinders optagelse i Marineforeningen, Med reference 
til vedtægternes §5, besvarede formanden spørgsmålet, nemlig at alle kan søge om 
optagelse, men at det stadig er den lokale bestyrelsen som tager stilling til hvem der kan 
optages. 

Der gøres opmærksom på, at man kun har stemmeret, såfremt man har været medlem i 
3 måneder og der er betalt kontingent.

Referent Lejla W Sørensen
Faaborg Marineforening.  Dirigent Erik Bodal
                                                          Svendborg Marineforening.

Bilag A
Årsberetningen for 2021/22 å.t.d.

Som bekendt er det kun 5 måneder siden vi holdt den seneste ordinære generalforsamling.

Siden dengang er 3 medlemmer gået fra borde i hhv. november, december og januar.
Palle P., Erik Jørgensen og Søren Kvolsgaard gik bort i nævnte rækkefølge og blev mindet 
ved vores Nytårsparole sidste måned, samme dag som Søren blev bisat.

Faaborg Marineforening deltog i alle tre bisættelser med flag og repræsentanter i kirken. 
Det gør mig stolt over og det glæder mig inderligt, at vi på denne måde kan vise vores kam-
merater, som er gået fra borde, den sidste ære og respekt. Æret være deres minde.
Medlemstallet er i dag  68 medlemmer.

I år har vi tre jubilarer:
Jørgen Martin Madsen – 60 år
Erik Westh Rasmussen – 60 år
Finn Nielsen – 50 år
Hjertelig tillykke med jubilæet alle sammen. 
I vil blive tilbudt, for egen regning, at deltage i jubilarstævnet i København til august.
Der vil blive arrangeret fællestransport.  Nærmere detaljer vil fremgå i magasinet ”Under 
Dannebrog” når tiden nærmer sig. Hvis I er interesserede i at deltage, så kontakt venligst 
formanden eller sekretæren.
Alternativt kan I via sekretæren købe en jubilæumsnål til erindring om jubilæet.
Udover jubilarerne har vi i år 12 medlemmer som fylder rundt.
Også hjerteligt tillykke til jer.
Følgende er gennemført siden sidste GF i september 2021.

1 Sendemandsmøde i Skagen
3 Bestyrelsesmøder
1 Ålegilde
1 Julefrokost
1 Nytårsmønstring
1 fregatskydning
1 distriktsskydning
Cirka 23 onsdagsmøder
Derudover har vi flaget ved alle officielle flagdage samt i.f.m. HMS Dronningens 50 års rege-
ringsjubilæum. Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 7
MobilePay
Lige om lidt vil det være muligt at betale med MobilePay her i Marineforeningen.
Det er ikke en erstatning for kontanter, men et supplement som kan bruges hvis man 
ønsker det. Der vil blive pålagt et mindre gebyr pr. transaktion til dækning af udgifter.
Jeg skal understrege, at det fortsat er muligt at betale med kontanter. MobilePay er kun et 
alternativt tilbud.
Egne lokaler
Vi arbejder fortsat med at lede efter vores egne lokaler. Desværre er der ikke lige noget 
i udsigt, Af de to mest oplagte muligheder som blev nævnt ved sidste GF, er den ene 
udelukket p.g.a. huslejen. Den anden mulighed, som kunne være økonomisk mulig, har 
bestyrelsen besluttet at droppe.
Hverken arealkrav eller indretning kan opfylde de krav vi har.
Museumsgenstande
Som nævnt på sidste GF er vi kommet overens med museet. Vi mangler de sidste identifi-
kationer og sidst men ikke mindst et sted hvor vi selv kan opbevare genstandene.
Vacancies
I øjeblikket mangler vi to personer til to vigtige poster, nemlig en aktivitetsudvalgsformand 
og en slopkistebestyrer. 
Aktivitetsudvalgsposten uddybes nærmere i pkt. 13 på dagsordenen.
Torben Øksnebjerg har været slopkistebestyrer i mange år, men ønsker nu at stoppe af 
helbredsmæssige årsager. Søren Kvolsgaard havde meldt sig som afløser, men som 
bekendt gik Søren fra borde i sidste måned. Derfor mangler vi nu en person som har lyst 
og evner til at videreføre hvervet som slopkistebestyrer. Opgaven består i selvstændigt at 
vedligeholde, synliggøre og udbygge Slopkisten. 

Jan Egedal har meldt sig som kandidat. Hvis der er andre som er interesserede, bedes de 
kontakte bestyrelsen, som så vil tage en snak med hver enkelt. 
Jeg skal høre om der er andre, som er interesserede i at bestride et (eller begge) disse 
hverv. Hvis det er tilfældet, vil jeg bede vedkommende om at kontakte undertegnede, 
hvorefter bestyrelsen vil tage det op.

Torben har lovet at være mentor for den nye slopkistebestyrer og bistå med al råd og 
vejledning.
Torben har været medlem af Faaborg Marineforening i 20 år og har bestyret slopkisten i 
18 år. 
Faaborg Marineforening  vil gerne takke for de mange års frivillige arbejde med en lille 
erkendtlighed.
Vi takker dig også fordi du har lovet at hjælpe den nye slopkistebestyrer på vej.

Bilag B

Bestyrelsens forslag for det kommende år.
Aktiviteterne for det kommende år er selvfølgelig betinget af, at der ikke kommer nye  
coronarestriktioner.

Kommende arrangementer
Programmet for næste år fremgår af Minebladet, hvor vores faste lørdagsarrangementer 
er annonceret.
Tre arrangementer er for nuværende uafklarede, idet vores nuværende aktivitetsudvalgs-
formand Claus Vinbjerg som sagt ønsker at stoppe som formand.
Derfor er sommerudflugten i juni, filmaften i marts og foredraget i november endnu ikke 
planlagt, men med en ny aktivitetsudvalgsformand falder det forhåbentlig på plads.
Den 20. i denne måned skal Faaborg være vært for det næste distriktsmøde, hvor re-
præsentanter fra landsbestyrelsen og fra distrikt 7 (Fyn og øerne) vil komme til Faaborg. 
Kabyssen har lovet at traktere med en lettere anretning, ligesom barens personale har 
stillet sig velvilligt til rådighed.
I maj skal der være Sendemandsmøde i Løgstør.

Nye medlemmer
At medlemstallet er faldet, giver naturligvis anledning til overvejelser om, hvordan vi får 
tilført nye og gerne yngre medlemmer. 
Det er en vigtig opgave for os allesammen at reklamere for og synliggøre Marineforenin-
gen. Der er stadig mange som fejlagtigt tror at vi er en del af Hjemmeværnet eller en 
lukket klub for gamle søulke med røde næser og blå blazer. 
Marineforeningen er meget mere end det. Det er traditioner, loyalitet, sammenhold og 
kammeratskab.
Jeg opfordrer til at vi alle kigger i vores omgangskreds og forsøger at finde egnede nye 
medlemmer i 2022.
Når jeg siger egnede, hentyder jeg til hvad jeg tidligere har sagt, at det bør være menne-
sker som er oprigtigt interesserede i vores maritime miljø og som accepterer hvem vi er 
og hvad vi står for. Det handler ikke kun om billige bajere.
Ligesom vi mangler nye medlemmer mangler vi også frivillige til diverse opgaver. 
Tingene sker ikke automatisk og uden frivillige kan vi slet ikke fungere. Jo flere frivillige vi 
er, jo mindre bliver arbejdsbyrden for den enkelte.

I næste nummer af Minebladet vil jeg komme med et lille indlæg om dette tema.

Medlemsændringer siden sidst
Vort medlem  

Erik Jørgensen 
er gået fra borde 19. december 2021

ÆRET VÆRE HANS MINDE

Vort medlem  
Søren Kvolsgaard 

er gået fra borde 16. januar 2022

ÆRET VÆRE HANS MINDE



10 11

Skyttelavet
Ordinær Generalforsamling 

Lørdag den 12. februar 2022  
kl. 11.00

Referat:
1. Valg af dirigent - Torben Ralph Nielsen
2. Valg af stemmetællere - Lennart Nielsen og Arne 

Rasmussen
3. Bestyrelsens beretning  

Formand Rasmus Birkholm forelagde at der var ikke sket de 
store ting, Da Corona har sat en stopper for mange ting ,Men 
der kommer aktiviteter i den kommende tid

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Martin Prætorius forlagde regnskabet, og det blev godkendt

5. Indkomne forslag 
Ingen forslag fremkommet

6. Fastsættelse af kontingent - Kontingent uændret
7. Valg til bestyrelsen: 

Valg af Formand 
På valg Rasmus Birkholm - genvalgt

8. Valg af suppleant(er) (1 år) 
På valg er Thomas Plum - genvalgt

9. Valg af revisorer 
På valg er Ralf Jørgensen & Steffen Nielsen 
Begge blev genvalgt

10. Valg af suppleanter - Jan Egedal valgt
11. Eventuelt 

Ingen drøftelser 

Ref. Ralf Jørgensen.
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Julefrokost og Nytårsmønstring
Med julefrokosten og Nytårsmønstringen 2022 fik vi igen gang i aktivite-
terne.

Både julefrokosten og Nytårsparolen mønstrede lidt færre deltagere end 
vi har været vant til, men det skyldtes sandsynligvis efterdønningerne af 
corona.

Julefrokosten bød på en overdådig traditionel julemenu, med alt hvad 
hjertet kunne begære. Det var også lykkedes at stable et lotteri på banen 
med præmier sponsoreret af både annoncører og medlemmer.
En virkelig hyggelig dag og en god optakt til julen.

Nytårsmønstringen startede i en lidt trykket stemning, idet Søren Kvols-
gaard blev bisat samme formiddag. – Æret være hans minde.

Ved Nytårsmønstringen lykkedes det efter lang tid grundet corona, at 
overrække John Berthelsen hans medlemsemblem.

Dagen bød på en oktan 98 glögg samt æbleskiver. Til slut vankede der 
smørrebrød.

Det er mit indtryk at vi fik skålet nytåret ind med manér.

Alt i facadeisolering, armeringspuds og fugtspærre 
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Marinejubilarer i 2022

Kolofon
Minebladet udgives af Faaborg Marineforening - CVR.: 4033 3541 
Kanalvej 22, 5600 Faaborg.
Ansvarshavende redaktør: Lejla W. Sørensen. 
Bladet distribueres i 100 trykte eksemplarer og elektronisk via hjemmesiden.

Grafisk tilrettelæggelse: www.foreningseksperten.dk  

Fødselsdage 2022

4. marts Charles Pedersen   70 år
15. april Knud Erik Pedersen   80 år
22. april Hans Johansen   75 år
24. april  Ove Christensen   85 år
15. maj Erling Vie Andersen   70 år
15. maj Jens Kresten Lund   70 år
18. maj Palle Jørgensen   70 år
26. maj Finn Nielsen    70 år
22. juli  Ole Nielsen    75 år
27. juli  Poul Clemmesen   90 år
6. august  Kaj Madsen    70 år

Faaborg Marineforening ønsker hjertelig tillykke.

60 år  Erik Westh Rasmussen
60 år  Jørgen Martin Madsen
50 år  Finn Nielsen

HJEMMESIDE
www.faaborgmarineforening.dk

SLOP-KISTEN
Følgende effekter kan købes/bestilles i 
Marinestuen. Ansvarlig for Slop-Kisten 
er Jan Egedal - 2291 4555 
janegedal@gmail.com
Pullover str. 48-56 550 kr.
Pullover str. 58-60 595 kr.
Pullover str. 62-66 645 kr.
Cardigan str. 48-56 650 kr.
Cardigan str. 58-60 720 kr.
Cardigan str. 62-66 810 kr.
Skjorte 45/46 350 kr.
Skjorte 49/50 370 kr.
Polo T-shirt marine/hvid 155 kr.
T-shirt marine/hvid 100 kr.
Vindjakke 50-58 385 kr.
Polosweater str. 48-56 580 kr.
Polosweater str. 58-66 640 kr.
Messeforklæde blå med logo 130 kr.
Blazeremblem 125 kr.
Begyndersæt blazer 385 kr.
Skuldermærker 70 kr.
Miniemblem 30 kr.
Kendingstegn 30 kr.
Slips  165 kr.
Indkøbspose 75 kr.
Blazerknapper enkeltradet 60 kr.
Blazerknapper dobbeltradet  80 kr.
Lærredsbælte marineblå / sort  170 kr.
Lærredsbælte sort 250 kr.
Hue emblem 125 kr.
Sweatshirt marineblå 48-56 360 kr.
Sweatshirt marineblå 58-60 375 kr.
Vinterjakke 48-4XL 440 kr.
Seler 120/130 cm 225 kr.
Slipsenål 110 kr.
Bosswik læderbælte sort  250 kr.
Slipover str. 48-56 460 kr.
Slipover str. 58-60 490 kr.
Slipover str. 62-66 540 kr.
Medlemsemblem 70 kr.
Vimpel 250 cm 490 kr.
Vimpel 44 cm  115 kr.

Handelspladsen
Medlemmer i Faaborg Marine-
forening kan få 10% rabat, når 
man lejer stillads og maskiner 
hos Faaborg Stillads og materi-
aleudlejning. Husk blot at med-
bringe dit marineforeningskort 
eller meddele, at du kommer fra 
MF. (Se annonce på bagside).

Må vi bede om 
din opmærksomhed?
Vi vil gerne have styr på medlem-
mernes mailadresse, mobilnum-
mer og i hvilken periode de har 
været tjenstgørende i søværnet 
eller hjemmeværnet.

Skriv det i en mail til  
sekretær Lejla Sørensen  
lejlawedel@stofanet.dk
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Bus og færge � l Tyskland på shoppeudfl ugt
Vi kører 2 mandage i hver md. - Pris 109 kr. pr. person 

Vi samler op på strækningen Rudkøbing - Svendborg 
- Ringe - Hillerslev - Faaborg

REJSER:
Mini Cruise Kiel - Oslo • 10. til 12. maj 2022

Pris: 2.849 kr. pr. person.
Ved 2 personer i dobbeltkahyt

Udvendig kahyt tillæg på 560 kr. pr. person
Single kahyt tillæg på 600 kr.

Tilmelding senest 26. april 2022
Med i prisen er bus tur/retur, morgenmad, aftensmad, 

indvendig kabine.

4 dags tur til Schwalenberg • 22. - 25. maj 2022

Pris fra: 3.989 kr. pr. person ved 2 personer
Tilmelding senest 20. april 2022

Med i prisen er: Hotel, morgenmad, aftensmad, og 
frokost på 

sejlturen Hameln til Bordenwerde.

2 dags tur til Samsø • 30. - 31. maj 2022

Pris: 1.689 kr. pr. person ved 2 personer.
Pris: 1.999 kr. hvis man rejser alene.
Hotel og delpension er med i prisen
Drikkelse købes på for egen regning.

Tilmelding senest 15. maj 2022

Lapland af Vildmarksvejen

Pris: 10.650 kr. per person.
Ved 2 personer rejser sammen.

Pris: 12.350 kr. hvis man rejser alene.
Vi kører den: 7. juni - 14. juni 2022. 

(senest tilmelding 25. maj 2022)

Minicruise til Oslo med DFDS
2. - 4. september 2022

Pris: fra 2.348 kr. pr. person.
Ved 2 personer i samme kahyt

Tilmelding senest 20. august 2022
Med i prisen:

2 nætter i kabine. • 2 x aftenbuffet. • 2 x morgenbuffet.
• 3 timer med guide i Oslo • Bus tur/retur

Tillæg for valg af anden kabine.

Skal I bruge en bus, 
beregn din pris med 

det samme her:
https://jkshipping.dk/prisberegner/

REJSER MED JK BUSSEN 

Turene laves i 
samarbejde med

Jul i Den Gamle By 
Endagstur med bus til 
Den gamle by i Århus

9

Hvordan holdt bedsteforældre jul i 1800  tallet? Få en 
fornemmel-se af dette i Den Gamle By hvor der er 75 huse 
som er opbygget som en gammel købstad. Byen er 
opbygget af huse der er hentet flere forskellige steder i 
landet. Der er pyntet op til jul og der er mulighed for at 
smage på julen godter som man lavede dem i gamle dag. 
Se også de smukt pyntede vinduer med julenisser og gran. 

4 timer i Den gamle by inkl. bus tur/retur, kun: 
299,-           
per person. 
Vi kører den 5 december 2019.    Tilmelding senest 20. 
november201

Spørgsmål og bestilling på mail: 
info@jkbussen.dk eller  

telefon: 31 78  00 46 

Spørgsmål og bes� lling på mail: 
info@jkbussen.dk eller telefon: 31 78 00 46
Se alle vores udfl ugter på www.jkbussen.dk
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