Indbydelse til udflugt lørdag den 29. juni 2019*
Årets udflugt for frivillige, bestyrelsen og øvrige medlemmer i den udstrækning, der er plads i
bussen, byder som altid på gode haveoplevelser og hyggeligt samvær.
Turen i år er meget afvekslende og første stop er hos havearkitekt Merete Høgsaa, som
præsenterer sin egen have ved Flensborg Fjord. Her er vi inviteret på formiddagskaffe. Videre
tværs over Sønderjylland til Kniplinghaven ved Drøhses Hus i Tønder. Her er der også mulighed for
at besøge Kniplingemuseet.
Så er det efterhånden blevet tid til frokostpause, og den holdes ved Slotsfeltladen i Møgeltønder.
Vi bliver i omegnen af Møgeltønder og besøger nu Schackenborg Slotshave, hvor vi bliver guidet rundt i

slottets have og park. Sidste stop på turen bliver haveanlægget ved Løgumkloster Refugium, hvor
vi endvidere vil slutte af med kaffe og lagkage.
Pris
Turen er gratis for aktive medlemmer* af frivilliggruppen og bestyrelsen med ægtefælle/samlever.
Da der er en budgetoverskridelse, vil der dog blive opkrævet et beløb på 40 kr. for entré til
Kniplingehaven og -museet i Tønder. Det er frivilligt, om man vil betale for at se denne have og
museet.
For øvrige er prisen 350 kr., der dækker bustransport, øl/vand til egen medbragte madpakke samt
eftermiddagskaffe.
Betaling er kontant eller Mobile Pay ved turens start eller efter nærmere aftale.
* som har arbejdet min. 20 timer enten i haven eller caféen
Alle deltagere medbringer selv madpakke til frokost.
GHV medbringer øl/vand til frokosten og er vært ved eftermiddagskaffen i Løgumkloster
Refugiums Havesal.
Tilmelding inden 20. juni via mail til Kirsten Asmussen, mail: 1951kismus@gmail.com eller mobil
21667947. Ved tilmelding senest den 31. maj har medlemmer af frivilliggruppen og bestyrelsen
fortrinsret til pladserne i bussen. Pladser reserveres efter først til mølle princippet.
Turleder er Hans Jørn Anhøj, mail: hj@naturplus.dk el. tlf. 23458704.
Program vedlagt!

Geografisk Haves Venner
Finn Lassen
Formand

* BEMÆRK -- datoen er den 29. juni og ikke som først udmeldt den 30. juni.

