Hedorfs Seniorforening
Generalforsamling og sommerarrangement
Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:20
Nordeuropas største akvari m er mere end blot20.000 dyr og syv mio. liter
Besøg og rundvisning i Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk
samt generalforsamlig og frokost i seniorlandsbyen, Holbæk

Vi mødes ved indgangen til Nyvang kl. 10:20
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Kaffe og kage kl. 10.30 i cafe`en
Rundvisningen kl. 11.00-13.30

Velkommen i den gamle landsby
I Andelslandsbyen Nyvang kan du opleve livet og hverdagen i den lille andelslandsby i begyndelsen af 1900tallet. Vi er et anderledes og levende oplevelsescenter, hvor du skal røre, smage, prøve, dufte og lege dig
igennem historien. På husmandsstedet kan du klappe køer, heste og kaniner. Der er tændt op i komfuret, og
kaffen er lavet med erstatningen Richs. Du er velkommen til at smage, og måske bliver du sat til at vaske op
med karskrubbe og sodavand. Har du benzin i blodet er vognmandsforretningen noget for dig. Hvis du er
heldig får du måske en køretur i Zonestationens kranvogn fra 1929. I smedjen er der ild i essen, og den
store snavsede smed har travlt med at hamre på jernet og regere med ilden. Søstrup Andelsmejeri kører ofte i
weekenden. Her kan du se mejeristerne lave smør og smage på gammeldags kærnemælk. Det friskkærnede
smør og nylavede rygeost kan købes i Trønninge Brugsforening. Her kan du få alt fra klipfisk til lakridspiber.
Og bagefter kan du besøge brugsuddelerens lejlighed. I skovhuset er der gang i husfliden. Der væves,
kniples og drejes i træ.
I tekstilstuen kan man få et kik på tidens trikotage. Hos slagteren kan du købe medisterpølse,
hjemmerøget hamburgerryg, pølser og lækre, varme frikadeller. Hvis du trænger til en kop kaffe med blødt
brød skal den nydes på konditoriet med fine hvide duge og porcelænskopper eller i vores traktørsted Madam
Blå, der også tilbyder god mad.
I Andelslandsbyen finder du også kirke, forsamlingshus, politi, skole og alle de godtfolk der hører til i sådan
en landsby – her er oplevelser nok til en hel dag.
Vi glæder os til at se dig.

Generalforsamling kl. 14:00
Seniorlandsbyen, Spisestedet, Tjebberup Vænge, 4300 Holbæk
Kl. 14.30 Frokostbuffet inkl. øl, vand, vin samt kaffe efter frokost.
Holbæk Seniorlandsby
Om landsbyen
Holbæk Seniorlandsby er beliggende i den lille landsby Tjebberup tæt på den pulserende
handels- og kulturby Holbæk med sin rigdom af udfoldelsesmuligheder for alle.
Fra landsbyen fører Fiskerstien ned til Dragerupskoven, hvor der er rige muligheder for skønne
spadsereture i skoven og langs Isefjordens bredder og her opleve naturen på alle årstider.
Er man til golf – ligger Danmarks smukkeste golfbane indenfor gå afstand.
Har man interesse for søsport, er farvandet omkring Holbæk et eldorado for sejlerfolket og byens
marina med plads til mere en 500 både, ligger tæt på Seniorlandsbyen.

Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:
Indbetaling

Gratis
kr. 200,00
Reg. nr. 6735 konto nr. 1064422 – HUSK NAVN

Transport Sjælland og ikke medlemmer:
Transport Aalborg:
Transport øvrige Jylland / Fyn:

Er for egen regning.
Tilskud pr. medlem kr. 700,00
Tilskud pr. medlem kr. 600,00

Tilmelding senest den 15. maj 2015 på mail linda.fischer@dhl.com eller på
tlf. 43489506 – 25121099.

HUSK også at sætte X i kalenderen lørdag den 12. september 2015
til vores SORT SOL arrangement. Kom med allerede fra fredag og bliv til søndag.
Jeg har forudreserveret 25 dobbeltværelser, Kr. 349,00 pr.nat.
Morgenmad pris pr. person 69,00 pr. dag. Invitation kommer senere.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Hedorfs Seniorforening
Bestyrelsen

