VMK inviterer på en

UDFLUGT
TIL
SØNDERHO/FANØ søndag d. 9.
oktober 2022.
Ta’ færgen afg. Esbjerg 10.10 eller 10.30.
Pris pr. bil med op til 9 personer 249,- i egen regning.
Aftal med hinanden og fyld bilen - ny eller gammel -op.
Er du med den førstnævnte afgang, så kør hen på Ppladsen ved Lystbådehavnen i Nordby, gå en lille tur,
og så starter vi sammen derfra kl. 10.45 mod syd.
I Sønderho holder vi først ind for at se Sønderho Mølle
- den ene af kun 2 bevarede i gl. Ribe Amt. Vi kører hen
til P-pladsen overfor Sønderho Kirke, og kan komme
ind og se den usædvanlige, hyggelige kirke fra 1782
indvendigt og høre lidt mere om den.
Efter Kirken går vi til fods hen til NANAS STUE, hvor
VMK er vært ved spisning (for 1 VMK-medlem m. 1 pårørende, excl. drikkevarer).
Når vi har spist, er der mulighed for at følge med Jørgen (ex. arkitekt, der har levet i, med og af de gamle
Sønderhohuse i mere end 25 år) rundt ad stier og veje i Sønderho og høre fortællinger om nogle af husene og de
folk, som har boet i dem. Er man ikke så interesseret i emnet, kan man gå rundt i Sønderho på egen hånd.
Halvvejs på hjemvejen slår vi en smut ind omkring Mågekolonien/Skovlejepladsen (gl. betonvej fra 1940’erne) i
kanten af plantagen. Der er overdækkede siddepladser til de fleste (og toilet), - medbring selv eftermiddagskaffen.
Der kan man også gå op på klitten og få et kig ud mod Havside Bjerge, stranden og Vesterhavet.
Færgen hjemad sejler hvert 20. minut.
Bindende tilmelding til spisning til Jørgen på jlind@esenet.dk eller sms 20166614 senest søndag d. 2. oktober.
Altså 1 VMK-medlem med 1 pårørende. Max. 60 personer = de 60 første. Be- eller afkræftelse udstedes pr. email.
( I annoncen i VMK MYT 331 er min mail adr. desværre skrevet forkert - men mob. nr. er korrekt).

