Indbydelse til årets udflugt lørdag den 27. juni 2020
GHV arrangerer igen i år udflugt for frivillige, bestyrelsen og øvrige medlemmer i den udstrækning, der er
plads i bussen. Der bydes som altid på gode haveoplevelser og hyggeligt socialt samvær.
Turen i år er igen afvekslende, og første stop er Gammel Estrup Herregård, hvor der udendørs er mulighed
for at se Barokhaven med fx flotte staudebede, de originale orangerier, æbleskov og køkkenhaven.
Desuden kan vi gå ind og besøge selve herregården. Der bliver en kort introduktion, når vi ankommer.
Medens vi opholder os på Gammel Estrup Herregård spiser vi vores medbragte madpakke, og GHV giver en
øl/vand til frokosten.
Kl. 13.00 kører vi afsted igen til Økologiens have i Odder, som strækker sig over 10 ha med forskellige
temahaver. Vi får også mulighed for selv at gå rundt. Opholdet her afsluttes med kaffe/the samt den
obligatoriske lagkage.
Senest kl. 18.00 er vi tilbage ved Geografisk Have. Bemærk at turen starter præcis kl. 8.00 på
parkeringspladsen ved Havens reception.

Pris: Turen er gratis for aktive* medlemmer af frivilliggruppen og bestyrelsen med ægtefæller/samlever.
For øvrige er prisen 350 kr., der dækker bustransport, øl/vand til egen medbragte madpakke samt
eftermiddags kaffe/the samt lagkagen. Besked i forvejen, hvis nogen ønsker glutenfri til kaffen!
Betaling er kontant eller Mobile Pay ved turens start til kassereren eller efter nærmere aftale.
*Aktive medlemmer forstås som de frivillige, som har arbejdet min. 20 timer enten i Haven eller hos Stadsarkivet.

Alle deltagere medbringer selv formiddagskaffe og madpakke til frokost.
GHV medbringer øl/vand til frokosten og er vært ved eftermiddagskaffen.

Tilmelding: Inden 20. juni via mail til Lilian Ærenlund Larsen, mail: lilian.larsen@gmail.com eller mobil
25 82 85 57.
Ved tilmelding senest den 31. maj har medlemmer af frivilliggruppen og bestyrelsen fortrinsret til pladserne
i bussen. Øvrige medlemmer af GHV må dog gerne melde sig til i god tid, og vil få besked efter den 31.5. om
der er plads i bussen. Pladser reserveres efter først til mølle princippet!
Turleder er Finn Lassen i samarbejde med Lene Holm.

Program vedlagt!
Med venlig hilsen

Geografisk Haves Venner
Finn Lassen
Formand for GHV
Tlf. 21201854

