
Kære beboere i Andelsboligforeningen Vesterled. 

Sønderjylland rundt.   fra 17. august til den 19. august.   

 
Her følger det reviderede – endelige program.  

Afgang tirsdag morgen kl. 8.00.  
Efter en kop formiddagskaffe og en basse på 
rastepladsen over Fyn fortsætter vi gennem Kolding. 
Vi får et får et ”kik” på Koldinghus og fortsætter til 
Skamlingsbanken, hvor vi spiser vores medbragte 
frokost. På turen sydpå runder vi Hejlsminde strand, inden vi kommer frem til 
Genforeningsmuseet og stedet, hvor Kong Christian ved genforeningen den 10. juli 
1920 red over på den hvide hest. Vi går en tur i Herrnhuternes by Christiansfeld. Den 
med honningkagerne. Efter et besøg på vandmøllen Tørning Mølle kører vi til Slukefter 
kro i Vested, hvor der venter en god middag. 

 
Onsdag morgen kl. 8.00 kører vi til Nustrup kirke, hvor vi synger vores morgensang. Derefter til Gram Slot med 

den fine gårdbutik. I Ribe ser vi på Skibbroen og går gennem hovedgaden fem til Domkirken med Carl Henning 

Pedersens glasmosaikker. Vi tager elevatoren op i det høje kirketårn med den fine udsigt ud over Ribe å mod 

Kammerslusen.  På turen ned langs Sønderjyllands vestkyst får vi et kik på 

Mandø og Rømø. Vi spiser en god frokost i Ballum Slusekro inden turen går til 

slusen ved Højer. Vi går en tur i 

Møgeltønder med Schackenborg Slot. Efter 

et besøg på kunstmuseet i Tønder - med 

bl.a. Wegners møbler - går turen tilbage til 

Slukefter Kro – til endnu en god middag. 

Torsdag morgen besøger vi Knivsbjerg og kører en smut ud over Løjtland med de mange gamle skippergårde. 

Via Åbenrå til Kollund, hvor vi følger vejen langs Flensborg fjord til Rinkenæs og videre til Gråsten slot. Efter en 

god frokost på ”Den gamle kro” kører vi over Egernsund til Broager, Dybbøl 

Banke og Sønderborg Slot. Derefter går 

turen over Als til ”Fyns Hav”, hvorfra 

færgen går til Bøjden på Fyn. Herfra går 

turen hjem. Forventet hjemkomst – til en 

lettere anretning - kl. 19. 

Programmet tilpasses undervejs med hensyntagen til vejr og tid. 

Hotelophold: 
Pr. person i dobbeltværelse all inklusiv:   kr. 1.690,00 
Pr. person i enkeltværelse all inklusiv:      kr. 2.290,00   
Dertil kommer fællesudgift til bussen m.v. – kr. 1200,00 pr. person. 
 
Frokost på Ballum Slusekro: 
Fiskeplatte med 3 slags fisk, solæg, tilbehør samt brød og smør    (alternativ Pariserbøf)         
Kaffebord med 2 slags kage, 2 slags småkager   (”mini sønderjysk kaffebord”)           kr. 210,00 + drikkevarer 
Frokostbuffet på ”Den gamle Kro” i Gråsten: 
Sild, solæg, fisk, lune retter, pålæg, ost og frugt m.m. brød, flutes, kiks og smør                             
Kaffe/the med Sønderjysk Brødtorte m. solbærsyltetøj, hakkede nødder og flødeskum      kr. 213,00 + drik. 
 
Der er 32 tilmeldinger til turen – inklusiv 3 gæster udefra.  Deltagerliste fremsendes.   

Der er 2 ledige dobbeltværelser frem til 1. juli!    

Med venlig hilsen  - Jørgen                                                                                                  7. juni 2021 
 


