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Så er også Hedorfs Seniorforening 

tilbage!! 
Første arrangement e.c. (efter corona) 

bliver en tur til Silkeborg i september.  

(se nedenstående invitation) 

 

2021 Kontingentfri! 

2021 bliver kontingentfri. De der allerede har 

betalt for 2021 vil ikke blive opkrævet i 2022. 

Fortæl tidligere kollegaer, der endnu ikke er 

medlem, om dette gode tilbud, så vi får flere 

medlemmer og nye ansigter. 
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Kære medlem                                                                                                 

Du og din ledsager inviteres til Generalforsamling &  
Silkeborg arrangement 2021. 

 

Torsdag DEN 02. September 2021 kl. 11:40 
 

Generalforsamling kl. 12:30 på færgen Hejren 
 

Med følgende program: 
    

Kl. 12:00 Vi sejler fra Silkeborg    
 Færgen Hejren  Husk negativ Corona pas. 
 Sejsvej 2 
 8600 Silkeborg 
 
Kl. 12:30 Generalforsamling 
Kl. 13:00 Frokost 
Kl. 15:00 Vi ankommer til Silkeborg 

 
Rundtur fra Silkeborg-Himmelbjerget 

Unik seværdighed i Danmark 
 

Himmelbjerget er det berømteste, mest besøgte og områdets højeste “bjerg” på 147 meter.  

Mange tror, at Himmelbjerget er det højeste punkt i Danmark. Allerede i 1847 viste en 

landsdækkende højdemåling dog, at Ejer Bavnehøj er højere. Siden kom Yding Skovhøj øverst 

på listen. Og allersenest, efter en større opmåling i 2005, konkluderede forskerne, at det 

højeste terrænpunkt er bronzealderhøjen Yding Skovhøj med 172.54 meter, mens det højeste 

naturlige terrænpunkt er Møllehøj med 170.86 meter.  

I virkeligheden er Himmelbjerget hverken et bjerg eller en bakke men en ‘falsk bakke’ – dvs. 

en del af en dalside, som blev udgravet af smeltevandet efter sidste istid. I modsætning til en 

“ægte” bakke, som er jævnt afrundet til alle sider.  

Velkommen om bord til en pause til søs. Når Hjejleselskabets hyggelige turbåde sejler 

rundture fra Silkeborg havn sætter naturen rammerne til 3 timers tur. 
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Eftermiddagsarrangement: 
Pris pr. medlem:    Gratis 
Transport:  Transport er for egen regning 
Pris pr. ledsager:     kr. 250,00      Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN 
 
Aftenarrangement: 
 
Til dem som vil være med til aften arrangement evt. overnatning fra 
Torsdag den 02.09.2021 til fredag den 03.09.2021 
 
Turen går til Nørre Vissing Kro. For egen regning 
 
Kl. 16:00 Ankomst    - Vi har værelset fra kl. 15:00 

Nørre Vissing Kro  
Låsbyvej 122 
8660 Skanderborg 
 

Kl. 18:00 2 retters menu Kød menu & dessert. 
 
Pris uden overnatning per person:  250,00 for 2 retters menu 
Pris i dobbelt værelse 2 personer:   1198,00 inkl. 2 retters menu og morgenmad 
Pris i dobbelt værelse 1 person:        899,00 inkl. 2 retters menu og morgenmad 
Drikkevare er ikke inkl. i prisen.    
Betales ved afrejse. 
  

 
 

 

Skriv eller ring til Linda Fischer 25121099 – linda.fischer@dhl.com hvordan du/I ønsker at 

deltage. 

 

S.U. senest den 09. Juni 2021 kl. 12:00 for dem som vil have overnatning. 

 

S.U. senest den 23. juli 2021 kl. 12:00 for dem som ikke vil have overnatning. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

mailto:linda.fischer@dhl.com

