
 

 

 

 

 

Til pensionerede medlemmer med ledsager 

I inviteres hermed til 

en dag på Egeskov Slot som kør selv-arrangement 

mandag den 15. august 2022 kl. 10:15 ved billetsalget. 

 

Kredsen har bevilget tilskud til et ekstra arrangement i år som 

kompensation for noget af det, vi ikke kunne gennemføre under corona-

nedlukningerne. 

Derfor inviterer vi til en kør selv-tur til Egeskov Slot, hvor vi mødes ved 

billetsalget kl. 10:15 og derefter har resten af dagen til at gå på opdagelse 

i den mangfoldige park.  

Når vi er kommet ind, mødes vi 

med vores guide, som vil ledsage os 

til slottet. På turen hertil vil han 

fortælle om parken og derefter vise 

os rundt på slottet.  

Hvis der er nogen, som ikke kan gå 

op ad trapperne i slottet og derfor 

ikke kan være med til den del af 
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rundvisningen, kan man gå på opdagelse på egen hånd imens og slutte sig 

til selskabet igen kl. 12:30, hvor der er reserveret en lækker frokostmenu 

i Cafe Rigborg bestående af fynsk lakseørred, rosastegt kalvemedaljon og 

dagens dessert. Man skal selv betale for drikkevarer.   

Når frokosten er indtaget, er der 

lejlighed til at se sig om i parken, 

indtil der er kaffe/te med dagens 

kage i Cafe Rigborg kl. 15.  

Resten af dagen er til fri 

disposition.  

 

Tilmelding til kredskontoret senest torsdag d. 8. august på e-mail: 

084@dlf.org eller telefon 64 72 10 64.  

Bemærk, kredskontoret er lukket fra d.4. juli – d. 31. juli.                                               

Hvis der er nogen, som har behov for kørelejlighed, så meddel det ved 

tilmelding, ligesom de, der har ledige pladser i bilen, bedes anføre 

det ved tilmelding, så vil vi efter bedste evne arrangere samkørsel. Ved 

problemer på selve dagen kan man ringe til Maja på tlf. 21 82 58 58. 

Pris for hele dagen: 250 kr. pr. person, som bedes indbetalt på kredsens 

konto i Lån & Spar Bank:  

Reg. nr. 0400 kontonr. 10 99 70 09 27 senest den 5. august. 

Vi glæder os, til vi ses på Egeskov i august. 

 

Venlig hilsen 

Pensionistudvalget,  

Poul, Bjarne, Niels og Maja 

 

PS: Husk at sætte kryds i kalenderen tirsdag d. 6. december, hvor der 

traditionen tro er julemøde på Gl. Avernæs. 
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