Krifas seniorklub
i Sønderborg
Forår 2021
Seniorklubben er for medlemmer i Krifa, som er fyldt 62 år. Der er
ingen øvre aldersgrænse.
Vi hygger os og oplever spændende ting sammen. Det kan være
foredrag, udflugter eller besøg på virksomheder.
Venlig hilsen
Krifa Sønderjylland

Det Tyske Museum i Sønderborg

Onsdag den 10. februar. Kl.13:00
Vi får en guidet rundtur i det spændende, nyrenoverede Tyske Museum.
Vi har kaffe og kage med. Der er elevator i huset.
Pris: 110 kr.
Tilmelding og betaling: inden den 27. januar.

Heldags bustur til Kvie Sø og Lego House

Fredag den 19. marts.
Kl. 8:30: Afgang fra Egen Kirke Kl. 8:50: Afgang fra Alsion
Kl. 9:20: 	 O
 psamling ved Rødekro
Vi kører til Kvie Sø. I Pandekagehuset får vi frokost bestående af
forskellige madpandekager. Ekskl. drikkevarer.
Kl. 13:00: E
 fter en solid frokost kører vi til Lego House i Billund, Her går vi rundt på
egen hånd og ser den imponerende bygning. Kl.16:30: Afgang fra Billund
mod Sønderborg. I bussen hjem får vi en sandwich. Drikkevarer kan
købes i bussen.
Kl. 18:00: Ankomst Rødekro Kl. 18:30: Ankomst Alsion
Kl. 19:00: Ankomst Egen Kirke.
Pris: 590 kr.
Tilmelding og betaling: inden den 1. marts.

Broager Kirke

Torsdag den 15. april, kl. 15:30.
Vi mødes ved Broager Kirke og får en guidet tur i og ved Kirken. Derefter kører vi til
Den gamle kro i Gråsten. Kl. 17:30 serveres Stegt flæsk og persillesauce.
Pris: 150 kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding og betaling: inden den 29. marts.

Bustur til Samsø

Onsdag den 26. maj.
Tag med på en spændende guidet tur til Samsø. Kl. 6:00 afgang fra Egen Kirke
Kl. 6:15 Afgang fra Alsion
Kl. 6:45 Opsamling ved Rødekro samkørsel. Kaffe / te og 1 rundstykke i bussen.
Kl. 9:30 Færge fra Hou til Samsø.
Kl. 10:30 R
 undturen starter på den sydlige del af øen, forbi Svanegården, hvor der
kan købes varer af egen fabrikation.
Kl. 12:15 F
 rokost på Restaurant Dokken i Ballen, Flæskesteg med tilbehør Æblekage med makroner og flødeskum. Ekskl. Drikkevarer.
Efter frokosten kører vi til den nordlige del af øen.
Hen over Langemark, Besser og Alstrup med æbleplantager, vinmarker og ud
til sælvigbugten med afstikker over Stavns, hvor der er smuk udsigt til bugten,
Stavnsfjord, Vikingekanal og Kanhavekanal, som er Samsøs smalleste sted. På
turen tilbage til færgen stopper vi i Nordby med mulighed for en gåtur i den gamle
landsby med det berømte gadekær og klokketårn.

Kl. 15:45: Sejler vi fra Samsø, kaffe / te og kage ombord. På hjemturen er der en sandwich, en øl eller vand i bussen. Kl.19:00
ankomst Rødekro.
Kl. 19:30 Ankomst Alsion
Kl. 20:00 Ankomst Egen Kirke.
Pris: 675 kr. Tilmelding og betaling: inden 10.maj

Besøg på det nye Biogasanlæg i Sønderborg
Onsdag den 16. juni, kl.10:00

Vi mødes ved Biogasanlægget i Glansager og får en forhåbentlig
spændende, guidet rundtur på ca. 1 ½ time. Derefter kører vi til havnen
i Høruphav, hvor vi griller pølser og får en øl / vand og kaffe og kage.
Pris: 125 kr.
Tilmelding og betaling: inden den 1. juni

Bustur til Ærø

Tirsdag den 17. august kl. 07.10 sejler vi fra Fynshav til Søby på Ærø.
På overfarten er der kaffe og et rundstykke.
Ankomst til Søby, hvor bussen venter på os. Vi kører af små veje til Uldgården og Bregninge kirke og besøger Hertug Hans jagtslot, Søbygård
fra 1580. Stedet og Ærøs historie fortælles på vej til Marstal. Vi holder
ved Voderup Klint med smuk udsigt til Als. Vi kører videre til Marstal
langs havnen, forbi solfangeranlægget og til Ærøskøbing her er der
en kort byvandring.
Kl 13.00 F
 rokost. Vi spiser frokost på Café Torvet i Ærøskøbing med
1 øl/vand. Efter frokost er der tid på egen hånd
Kl. 15.30: Vi mødes ved bussen og får kaffe. Turen går til Søby over
de Ærøske alper.
Kl. 17.05: Afgang fra Søby
Kl. 18.00: Ankomst til Fynshav
Pris: 660 kr.
OBS: Alle arrangementer er efter først til mølle princip.
OBS. Man er IKKE tilmeldt, før man har kontaktet:
Lisa Jørgensen - Mail: nickjorc@msn.com / sms til 26815961
Karin Munch Hansen - Mail: er.ka@live.dk / sms til 41682406
Alle arrangementer indbetales på konto 5354 0241623
Husk jeres navn og hvilket arrangement, det drejer sig om.
Dato på tilmelding og betaling skal overholdes, ellers er I ikke tilmeldt.
Udvalget: Svend Erik, Henning, Erik, Lisa og Karin
ønsker en Glædelig Jul og et godt nytår til alle, og forhåbentlig på
gensyn i 2021.

