
Invitation til Demens Caféens Venners forårstur.

Mandag den 8/6 2020 drager vi til Årø.

Afgang fra Marselisborg centret kl. 8.30


P. P.Ørums Gade 11, Aarhus C 





Vi kører også på denne forårstur med Ans Bussen.

Undervejs ned gennem Jylland , holder vi en lille pause på en 
rasteplads, hvor vi får serveret lidt let morgenmad. 

Bestående af 1 bolle med smør, 1 snegl og kaffe /the.



Kl. 11.20 skal vi sejle fra Årøsund i ca. 10 min. 


Vi kører direkte til Brummersgård, hvor indehaveren Marianne tager 
imod os. Marianne Fortæller om gården og dens fortælling, en 
spændende oplevelse. 


Kl. 12,00 bliver der dækket op til en lækker frokostbuffet, som vi 
nyder indtil kl. 13.30, hvor vi skal på Ø rundtur, med Marianne som 
guide. 


Vi skal besøge Årø`s vingård, får en fortælling om den, eventuelt 
gøre en handel i gårdens butik.

Efter endt besøg kører vi videre rundt på øen og kommer forbi flere 
gårdbutikker. 

 


Vi slutter vores ophold på Årø af med et besøg i kirken, også kaldet 
“julekirken”.

Den bliver kaldt “julekirken” fordi den blev taget i brug juleaften 1906 
og indviet den 30. december 1906.




Vi sejler fra Årø  kl. 15.15 tilbage til Årøsund, hvor vi på havnen 
drikker vores medbragte kaffe/the og nyder kagen. 

☕ ☕ 🥧 🍪 


Derefter går atter hjemad mod Marselisborg Centret, som vi forventer, at ankomme til

 ca. kl. 18.00.




Prisen  er 595,00 kr. pr. person incl. 


Bus 

Morgenmad

Sejltur

Frokostbuffet / 1 genstand sodavand eller øl 

Guidet rundtur på Årø

Eftermiddagskaffe /kage

Og ikke mindst hyggeligt samvær ❤ ❤ 


Beløbet, som også er jeres tilmelding, skal være indbetalt senest den 20. April 2020.




På konto nr. 9354     0000498909


På glædelig gensyn 


På rejseudvalget vegne.  🧳 👜 🕶 🧢 


Karin 


PS. Er der spørgsmål vedr. turen, kan I rette henvendelse til Karin på tlf. 2094 1807 

SMS på samme nummer eller mail på koglehuset@gmail.com. Så svarer jeg gerne.


mailto:koglehuset@gmail.com

