
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen”. 
Indbyder til en tur med ”Sort Sol” og overnatning på Hotel Ballumhus.  

Fredag den 23. og lørdag den 24. september 2022. 
 

I 2016 havde vi en tur med mange oplevelser bl.a. Sort Sol.  Det var en stor succes. Vi arrangerer derfor en 

tur igen. Denne gang med overnatning på Hotel Ballumhus ved Bredebro. 
 

 

 

Tidspunkt: Fredag den 23. og lørdag den 24. september 2022. 
 

Indhold i store træk:  

Frokost 1. og 2. dag.  Entré og guidet tur ved Skamlingsbanken. 

Ophold i enkelt- eller dobbeltværelse. Sandwich, aftenbuffet og 

morgenmad. Guidet tur med bus til ”landingspladsen” for stærene, 

hvor den lokale guide vil fortælle om ”Sort Sol”. 2. dags formiddag 

til fri disposition.  Efter frokost kører vi til Emil Nolde Museet i 

Seebül, hvor turen slutter. 
 

Program:  

Første stop er Skamlingsbanken, Skamlingsvejen 121-123, Sjølund, 

hvor vi skal være fremme kl. 10.00 og drikker vores medbragte kaffe. 

Efter kaffepausen går vi til det nye Besøgscenter, hvor vi får en 

orientering om Skamlingsbankens historie m.m.  Kan tiden passe 

bliver der også en guidet tur på ”banken”. 
 

Efter besøget kører vi til Seggelund Kro og spiser frokost, Seggelund 

Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld.  Er der lyst til det kan man køre 

ca. 5 km. tilbage til Christiansfeld og gå lidt rundt i denne specielle 

by. Herefter køres til Ballumhus, hvor vi skal være fremme sidst på 

eftermiddagen. 
 

Sidst på eftermiddagen guidet Sol Sort tur, efter turen aftenbuffet på 

hotellet. 
 

Lørdag den 24. september forlader vi hotellet individuelt og 

formiddagen til fri disposition. Kl. 12.00 er der frokost på restaurant 

Victoria i Tønder. Efter frokost kører vi til Emil Nolde Museet, 

Seebüll 31, Neukirchen, hvor turen slutter med kaffe og vi kører hver 

til sit.  

Hotel Ballumhus 
 

 
Sort Sol 

 

 
Emil Nolde Museet. 

 

Endeligt program bliver sendt til deltagerne ca. 14 dage før turens start. 

Praktiske oplysninger: 

Vi mødes kl. 7.45 på p-pladsen ved Idrætshallen på Ryttervej. Afgang fra Idrætshallen på Ryttervej kl. 8.00. 
 

Pris:  Dobbeltværelse 1.675,00 kr. pr. person og for enkeltværelse 1.925,00 kr. Der indbetales umiddelbart 

efter at din tilmelding er bekræftet på konto i Fynske Bank 0815 – 815 951 4707. 
 

Tilmelding: Senest den 5. august 2022 på:  

havblik@sydfynsmail.dk eller til Ellen på tlf. 4224 4854 / Jørgen tlf. 4224 7143. Ved tilmeldingen oplys om 

du vil kunne køre.  Der regnes med 4 personer i hver bil. 
 

Da vi skal over grænsen er det vigtigt at huske gyldigt pas. 
 

Med venlig hilsen 

Birgit, Ellen og Jørgen 
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