
       

 

Vil du vide mere kontakt: Bent 9740-3560 eller Mogens 9742-4767 

mejdal g.i.k. onsdagsklubben 
 

www.onsdagsklubbenmejdal.dk 

Juletur til: Bredebro – Husum & Borris 
    

Onsdag den 23. november 2011 
 

Vi kører med SKAVE TURISTFART fra   MEJDAL HALLEN kl. 8,45   
 

 

Kaffe & rundstykker 
På vej mod det sønderjyske, finder vi et sted hvor vi indtager vor formiddagskaffe. 

Klubben giver rundstykker, kaffen medbringer du selv! 
 

 

Sidste år blev vor juletur ikke gennemført helt efter planen. Det var ikke viljen, men vejret der 

gjorde udslaget. Vi prøver at indhente det forsømte, ved at lave turen næsten lig den sidste år. 

Frokosten bliver i år på Den gamle kro i Bredebro, hvor vi før har været. 

Derefter kører vi til Husum og ser på Juleudstilling. Det er en speciel og rigtig hyggelig by, hvor 

havnen er næsten tørlagt ved ebbe. Kirken er en kopi af Vor Frue Kirke, den er også tegnet af 

den samme arkitekt (C. F. Hansen). Når vi har set lidt på byen kører vi til Süderlügum, hvor vi gør 

årets uundværlige indkøb. 

 

Sidste år brød vi traditionen med en god dansk ret og fik i stedet for en »Kinesisk 

Luksusbuffet« på Bundgårds Hotel i Borris. Menuen tog pusten fra de fleste, så den gentager vi. 

 
Se program og menuer for dagen på bagsiden: 

 

Pris / tilmelding 

 

Vi kan max. være 54 deltagere, så »FØRST TIL MØLLE!« 
 

Pris for bus, rundstykker, den gode frokost på »Den gamle kro«, og  

kinesisk luxusmenu på »Bundgaards Hotel« i Borris, er eks. drikkevarer: 
     

for medlemmer af »ONSDAGSKLUBBEN MEJDAL«:  400,- kr. 

( For ikke medlemmer er prisen + 100,- ) 
    

Tilmelding og samtidig betaling senest d. ONSDAG DEN 16. NOVEMBER. 
    

Efter sidste tilmeldingsdato er tilmeldingen bindende!  
 

VEND!



       

 

Vil du vide mere kontakt: Bent 9740-3560 eller Mogens 9742-4767 

mejdal g.i.k. onsdagsklubben 
 

www.onsdagsklubbenmejdal.dk 

Program for dagen: 
    

Afgang fra Mejdal Hallen kl.  08.45 

Kaffepause kl.  10.00 - 10.15 

Ankomst frokost afgang »Den gamle kro«        kl.  11.00 – 12.00 

Ankomst – julebytur - afgang Husum  kl.   13.00 – 14.30 

Ankomst/afgang Süderlügum kl.  15.15 – 16.15 

Ankomst/afgang Borris kl.  18.00 – 19.00 

Forventet hjemkomst til Mejdal kl.  20.00 

 
Tiderne er ca. tider, der kan muligvis blive mindre ændringer undervejs. 

 
Frokost på »Den gamle kro«,Bredebro. 

 
 
 
 
 
 
 

Aftenmenu på Bundgaards Hotel  
 

 

 Hvide sild & stegte sild med æg, tomat  og rejer 
 Sylte og surrib 

 Ribbensteg med rødkål 
 Andesteg med hvidkål 
 Grønlangkål med kålpølser  
 Ris a la manda 

 


