Endeligt program for NVMK-turen søndag, den 18/9 2022.
Så er alle detaljerne for turen på plads, og det endelige program er således:
09.30:

Mødetidspunkt ved Jet-Kroen med individuel kørsel til Aabybro.

10.00:

Her er der opsamling og fælles afgang fra Ingo-tanken ved den store rundkørsel lige øst for
Aabybro. Derfra og resten af dagen foregår turen i roligt tempo, så også de ældre biler uden
problemer kan følge med på turen.

Ca. 10.30: Besøg hos Skotlander Spirits, Hjulmagervej 19, Industrikvarteret i Pandrup, der blev stiftet i
2013 og begyndte med produktion af dansk rom. Sortimentet er siden udvidet, bl.a med gin.
Vi får dels en lille præsentation af firmaet og produkterne og dels mulighed for at se firmaets
lokaler – og der bliver selvfølgelig også mulighed for at købe lidt godt til ganen med hjem.
Se for yderligere oplysninger www.skotlander.com
.
Ca. 11.30:

Fælles afgang, vi kører ad de små veje fra Pandrup til Skovsgaard.

Ca. 12.00:

Fælles frokost og hygge på Skovsgaard Hotel, som er retur i egne lokaler. Vi får frokost samt
enten en øl eller en sodavand – og prisen er kr. 150,00, der betales direkte, når vi er på
Skovsgaard Hotel. (Bemærk lidt højere pris end det i HORNET anførte).

Ca. 13.15:

Meget kort køretur til fælles parkering ved Skovsgaard Slagteri – hvorfra vi går over til Frank

Ca. 13.30:

Frank Moos viser os sit tog med bl.a. damplokomotiv i størrelsesforholdet 1:8 og ca. 180
meter skinner i haven.
I tilfælde af regn og dårligt vejr, aflyses besøget.
For yderligere oplysninger se dette link:
https://www.tv2nord.dk/nordliv/frank-har-damp-paa-kedlen-lidt-legebarn-er-vi-vel-allesammen

Ca. 14.30: Turen slutter – individuel hjemkørsel, evt. i grupper efter aftale.
Tilmelding nødvendig senest tirsdag, den 13. september kl. 18.00 af hensyn til frokosten –
enten på per@mogensen.mail.dk
eller pr. SMS eller telefon til Simon på 40 34 65 44, telefon først efter kl. 17. Husk at skrive antal deltagere ved
tilmeldingen.
Tur- og Festudvalget.

