
Tilmelding til pensionisttræf 2019 i Silkeborg: 
 

Pris for medlemmer alene 1.900 kr. i delt dobbeltværelse 
Pris for medlemmer i enkeltværelse 2.000 Kr. 
Pris for medlemmer med ledsager 3.800 kr. pr. par 
I prisen indgår ophold og forplejning som beskrevet (morgenmad, af-
tensmad, frokost om tirsdagen, entreer til museerne og fodbade om afte-
nen). Alle drikkevarer er for egen regning. 
Vi har reserveret 9 dobbeltværelser og 7 enkeltværelser - så først til møl-
le!! 
. 
Tilmelding kan sendes til Steen Nielsen - 20 90 53 60 eller pr. mail til 
steenn1956@gmail.com 
Husk at skrive navn, adresse og telefonnummer på de tilmeldte i mailen. 
 
HUSK: Sidste frist for tilmelding er 1.maj 2019.  
Depositum 500 kr. pr. person betales samtidig med tilmeldingen eller 
senest den 1. maj 2019 til LUs reg.nr .9385 konto nr .: 8960010575 
Husk ved indbetalingen at oplyse, hvem betalingen er fra. 
Restbetaling senest den 15. juli 2019. 
 
Ham her er ikke med på turen - men se ham på Museum Silkeborg - før 
eller efter træffet. Ønsker I ekstra dage, skal I selv aftale dette med ho-
tellet. Prisen er 875 kr. for et enkeltværelse og 1175 kr. for et dobbelt. 
Søndag aften er restauranten ikke åben, men der kan bestilles tapasanret-
ninger. 
 

  Silkeborg træf 2019 
 

Invitation til  
LU-pensionister og ledsagere 

 
 
 
 
 
 

Mandag d. 2. september — 
Onsdag d. 4. september 2019. 

 
  



Velkommen til Silkeborg 
 
Vi har bestilt plads til os på det eksklusive hotel Gl. Skovridergård. Stedet er 
det højest ratede hotel i Silkeborg på Tripadvisor. Vi har bestilt et kunstop-
hold til dette seniortræf:  
 
Under et kunstophold på Gl. Skovridergaard, starter kunstoplevelserne alle-
rede på hotellet, hvor I kan gå på opdagelse i kunstsamlingen. Lån en kunst-
guide i receptionen. 

5-10 minutters gang fra Gl. Skovridergaard finder I det internationalt aner-
kendte Museum Jorn. Udover museets permanente udstilling af Asger Jorns 
egen omfattende samling af fortrinsvis COBRA-malerne, har Museum Jorn 
også flere særudstillinger årligt.  

Gennem skoven er der en halv times rask gang til Kunstcentret Silkeborg 
Bad, der ligesom Gl. Skovridergaard tidligere var kendt som kurbad. I Skov-
villaen er en permanent udstilling om Silkeborgs mange kurbade, og derud-
over har selve centret skiftende udstillinger.  

Opholdet inkluderer overnatning med morgenmad, 5-retters menu, entré til 
Museum Jorn og Kunstcentret Silkeborg Bad samt adgang til Gl. Skovrider-
gaards fritidsfaciliteter. Der er også gratis fodbad med urter. 
 
Vi har bus til rådighed hele tirsdagen, så I behøver ikke at gå langt. 

Mandag d. 2. september:    
13.00 Ankomst og indkvartering Gl. Skovridergård. 
14.00 Afgang til Silkeborg Ungdomsskole i egen bil. Velkomst v. Ung-

domsskoleinspektør Lars Buchholt Kristensen - kaffe. 
15.45 Kørsel i egen bil til Campus Bindslev Plads -  ”Silkeborg i ord”. 
18.30 Middag 2 retter på Gl. Skovrridergård. 
  Ølsmagning og nyt fra foreningen. Hvor skal vi hen i 2020? 
 
Tirsdag d. 3. september:    

 Morgenmad. 
09.00    Afgang til Kunstcentret Silkeborg Bad i bus eller til fods. 
09.50    Kaffe i bussen. 
10.00    Rundvisning. 
  Arnarke kilden - historien omkring områdets rolle under 2. ver-

denskrig. 
11.30 Bus til Museum Jorn - rundvisning ved Freddie Davidsen. 
13.00    Afgang til Hjejlebåd - frokost og sejlads til Himmelbjerget. 
15.30 Kaffe ved bussen neden for Himmelbjerget. Kravl selv op på top-

pen eller kør med bussen. 
16.15 Rundtur i det Midtjydske Søhøjland i bussen. 
17.30 Ankomst Skovridergården. 
18.30 Middag 5 retter. 
 
Onsdag d. 4. september:   

Morgenmad. 
Tak for nu. 
 

       På gensyn i Silkeborg  

Torben Steenberg — Steen Nielsen 
 
  
  

http://www.glskov.dk/da-dk
http://www.museumjorn.dk/da/
http://www.silkeborgbad.dk/
http://www.silkeborgbad.dk/
http://www.glskov.dk/da-dk/hotelophold/fritidsfaciliteter
http://www.glskov.dk/da-dk
http://ungdomsskolen.skoleporten.dk/sp
http://ungdomsskoleforeningen.dk/om-foreningen/bestyrelse/bestyrelsesmedlemmer/lars-buchholt-kristensen.aspx
http://campusbindslevsplads.dk/
http://www.silkeborgbad.dk/
http://www.silkeborgbad.dk/skulpturparken/arnakkekilden.html
http://www.museumjorn.dk/da/
https://www.mja.dk/artikel/freddie-davidsen-65-r-aktiv-pensionist-p-farten
http://hjejlen.com/
http://himmelbjerget.dk/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/det-midtjyske-soehoejland/

