Vestfyns Lærerkreds
Kreds 84
Søndergade 1 A, 5620 Glamsbjerg
e-mail: 084@dlf.org

Telefon 64721064
www.vestfyns-laererkreds.dk

Til pensionerede medlemmer med ledsager.

Sommerudflugt
Mandø og Vadehavscentret
Onsdag d. 15. juni 2022

Som vi tidligere har annonceret går vores sommertur i år til Mandø og Vadehavscentret.
Vi skal også i år køre i VIP-bus fra CuBus-busser med ejeren Christian Tast. Her er der
mulighed for socialt samvær i bussen og køb af fadøl, vin og vand.
Program
Kl. 7.30 Påstigning ved Glamsbjerg Hotel
Kl. 7.45 Påstigning ved Stark i Aarup
Kl. 7.55 Påstigning ved kirken i Vissenbjerg
På vejen serveres kaffe/te og rundstykker i bussen.
Kl. 10.00 Traktorbus til Mandø
Kl. 10.45 Gå til Mandø Kirke, Mandø vestkyst og Stormflodssøjlen med Christian Tast som guide
Kl 12.00 Frokost hos Mandøpigen: MARSK OG HAVPLATTE: Med røget Mandølam, svinenakke, røget
laks, en slags fisk mere samt ost og brød.
Kl. 14.00 Traktor retur til Vadehavscentret
Kl. 14.50 Vadehavscentret med rundvisning. Bygningen er kåret til Europas mest bæredygtige museum.
Museet er ”porten” til UNESCO Verdensarv med en fantastisk udstilling.
Kl. 16.00 Retur med Kaffe/te og kage i bussen.
Hjemkomst formentlig mellem 17.50 og 18.20 i omvendt rækkefølge.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til kredskontoret senest torsdag den 2. juni på telefon 64721064 eller e-mail
084@dlf.org. På kontoret er det nu Karsten, der registrerer det.
Vigtigt. Husk at angive, hvor I vil stå på bussen. Hvis I har problemer med at komme til opsamlingsstedet,
så meddel det ved tilmelding. Så vil vi efter bedste evne arrangere samkørsel. Ved problemer på rejsedagen, så ring til Niels tlf. 40211381
Der kun er plads til 31 i bussen, så man får plads efter ”først til mølle” princippet.
Pris for hele dagen kun 350 kr. pr. person, som bedes indbetalt på kredsens konto, som stadig er Lån &
Spar Bank, men med nyt kontonummer:
Reg. nr. 0400
kontonr. 10 99 70 09 27

“NB: For at vi kan nå traktorbussen til Mandø, er det meget vigtigt, man er ved opsamlingsstedet til tiden.”
Husk at sætte kryds i kalenderen mandag d. 15. august, hvor vi har kør selv dag til Egeskov Slot med
rundvisning, frokost og senere kaffe og kage.

Venlig hilsen, Pensionistudvalget:
v/ Poul, Bjarne, Maja og Niels

(Billeder fra Vadehavscentret)

