MARTEC Maskinmesterklub

Forårstur til Fur lørdag den 24. maj 2014
Kære medlemmer af MARTEC Maskinmesterklub!
Så er det atter ved at være tid til en forårstur med MARTEC Maskinmesterklub. Denne gang har vi
arrangeret en bustur til Fur, med besøg på Fur Bryghus, hvor vi får en guidet rundvisning og to
smagsprøver (2 x 0,2 dl).
Derefter er der en guidet rundtur på Fur, hvor vi bl.a. kigger lidt på molérskrænterne og får en historie om moléret og fossilerne, og vi slutter af på Café Herrens Mark og Mandemuseet, der er kendt
fra sidste sommers TV-udsendelse ”Anne og Agger på tur”, hvor Anders Agger netop besøgte
Mandemuseet.
Ved kl. 16-tiden går turen atter hjemad, og vi regner med at være tilbage i Frederikshavn ca. kl.
19.00.
Dagens program forventes at se således ud:
08.30:
09.15:
11.30:
12.00:
Ca. 13.00:
14.15:
16.00:
18.15:
19.00:

Afgang med bus fra MARTEC i Frederikshavn (Hånbækvej)
Opsamling af deltagere fra Aalborg-området på opsamlingspladsen ved Th. Sauersvej
Ankomst til færgelejet til Fur
Ankomst til Fur Bryghus med guidet rundvisning
Vi finder et sted i det fri og spiser den medbragte frokostkurv
Ankomst til Café Herrens Mark og Mandemuseet
Hjemrejsen starter
Afstigning for deltagere i Aalborg-området på opsamlingspladsen ved Th. Sauersvej
Ankomst til MARTEC i Frederikshavn

Hele arrangementet er gratis; men man skal selv medbringe frokostkurv og evt. eftermiddagskaffe eller –te, og mon ikke også der bliver tid til en lille bjæsk på vejen.
Tilmelding pr. mail ved svar på denne skrivelse, eller pr. tlf. til Arly på 30 31 02 23. For at vi kan
udmelde det korrekte deltagerantal til Fur Bryghus, skal vi have jeres tilmelding med angivelse af,
hvor mange I kommer senest lørdag den 17. maj 2014. Husk også at angive om I stiger på bussen
ved MARTEC i Frederikshavn eller på Th. Sauersvej i Aalborg.
Vi glæder os til at se jer.
På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen
Arly Nielsen
MARTEC Maskinmesterklub

