
                     
 

 
Hedorfs Seniorforening 

Generalforsamling og sommerarrangement  
 

Lørdag den 21. maj 2016 kl. 11:15 
Nordeuropas største akvari m er mere end blot20.000 dyr og syv mio. liter 

 
Besøg og rundvisning på Egeskov Slot 

samt generalforsamlig og frokost på Cafe Jomfru Rigborg, Egeskov Slot. 
 

Se vedlagte tilmelding til enten KUN generalforsamlingen eller til hele arrangementet. 
      

Vi mødes ved indgangen til Egeskov Slot kl. 11:15 
 

Bus fra København, Høje Tåstrup, Odense st. til Egeskov Slot 
Tog fra Jylland til Odense st.   

 Køreplan kommer senere til deltagerne. 
 

Program 
 

Kl. 11:30  Hold 1   Rundvisning Egeskov Slot 
Kl. 12:30    Hold 2   Rundvisning Egeskov Slot 
Kl. 11:30   Hold 2   Udstillinger, samlinger eller haven 
Kl. 12:30   Hold 1   Udstillinger, samlinger eller haven 
Kl. 13:30-14:00      Generalforsamling i cafe Jomfru Rigborg 
Kl. 14:00-18:00     Frokost 
Kl. 18:00      Bussen går retur til Odense st, og mod København 

 
 
 

 

SLOTTET 
Velkommen til Egeskov Slot 

 

 



 

 

I mere end 460 år har Egeskov Slot ligget smukt placeret i det sydfynske landskab. 

Navnet Egeskov stammer oprindeligt fra en gård af samme navn. I dag er slottet 

anerkendt som Europas bedst bevarede vandborg, hvor grevefamilien Ahlefeldt bor. 

Alle naturinteresserede vil betragte Jagtstuen og Jagtgangen som en lækkerbisken, og 

det var her på slottet, at Jomfru Rigborg sad indespærret fem år, fordi hun var 

kommet i ulykke med kammerjunker Rosenkrantz.  

Den enestående Riddersal rummer vidnesbyrd om en tid, hvor uoverensstemmelser 

afgjordes ved pistol-duel, og også den nuværende greve Michael Ahlefeldt. har 

såmænd forsvaret sin hustrus ære på denne vis. 

Endelig kan det verdensberømte Titanias Palads ses på 1. sal. Ud over at henrykke 

slottets gæster bidrager verdens største og smukkeste dukkehus hvert år via en 

indsamling til, at støtte nødlidende børn rundt om verden. 

 

 
Pris pr. medlem: Gratis 
Pris pr. ledsager: kr. 300,00   
Indbetaling   Reg. nr. 6735  konto nr. 1064422 – HUSK NAVN 
  
Transport Sjælland :    Bus 
Transport Aalborg:               Tilskud pr. medlem kr. 700,00 
Transport øvrige Jylland / Fyn:   Tilskud pr. medlem kr. 600,00 
 
Tilmelding senest den 03.maj 2016 på mail linda.fischer@dhl.com eller på  
tlf. 43489506 – 25121099. 
 
 
HUSK også at sætte X i kalenderen lørdag den 3. september 2016 til vores spændende 
efterårsarrangement, hvor vi besøger Mønsted Kalkgruber samt Viborg Domkirke. 
Kom med allerede fra fredag og bliv til søndag, vi har også et spændende arrangement fredag. 
Overnatning på Golf Western Hotel. 
Meget mere information kommer senere. 
 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hedorfs Seniorforening 
Bestyrelsen 
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Tilmelding til generalforsamling 2016 

Tilmelding til generalforsamling og Egeskov Slot 2016 

Skal udfyldes : Sendes til Linda.Fischer@dhl.com 

 

 
Medlem, navn 
 

 
Ledsager, navn  
 

 
E-mail  
 

 
Mobil nr.  
 
 

Det er kun HS medlem som deltager i generalforsamlingen. 
 

Jeg deltager KUN i generalforsamlingen  

Jeg deltager BÅDE i generalforsamlingen og jeg/vi i Egeskov Slot 

Jeg/vi deltager ikke i rundvisningen 

Bus :  Odense st. 

Bus :  DGI Byen, københavn 

Bus :  Høje Tåstrup st. 

Kører selv 

Vegetar mad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Fischer 
Tlf. 25121099 
 


