Stauning Whisky
Onsdag d. 28. august
Vi kører med bus til Stauning, hvor vi skal
besøge Stauning Whisky. Her skal vi opleve
atmosfæren i whiskydestilleriet, og vi kommer helt tæt på produktionen. Ud over at få
smagsprøver på produkterne får vi historien
om dette danske whiskyeventyr på en
guidet tur.
Efter besøget hos Stauning Whisky kører vi til Restaurant Stauning
Havn, hvor vi får kaffe og lagkage, inden turen går hjemad igen.
Dagens program:
Afgang Skovgrillen Ribe
kl. 11.30
Afgang Gredstedbro Hotel
kl. 11.45
Afgang Jernbanegade ved
banegården, Bramming
kl. 12.00
Afgang Sæddingcentrets
p-plads, (Tarphagevej) Esbjerg
kl. 12.30
Rundvisning Stauning Whisky
kl. 14.00
og efter kaffen hjemad med ankomst til Esbjerg ca.
kl. 17.00 og via Bramming og Gredstedbro til Ribe
med ankomst ca.
kl. 18.00.
Pris kr. 150,- pr. person
Tilmelding fra d. 12/8 til d. 21/8 til Kredskontoret. Husk at oplyse,
hvor man ønsker at stige på bussen.
Max. deltagerantal: 50

Dagens program er:
Kl. 17.00 Ankomst til museet
Kl. 17.10 Velkomst og indlæg v/ Museumsdirektør David DupontMouritzen (Museets visioner for fremtiden)
Kl. 17.45 Der serveres skipperlabskovs m/hjemmesyltede rødbeder,
rugbrød bagt på mel fra Forum i Cafe MS Smag. (Drikkevarer afregnes
efter forbrug)
Kl. 18.30 Guidet rundvisning i udstillingen ”Energi fra havet”.
Når det ene hold er på rundvisning, kan det andet hold opleve museets
anden udstilling ”Danmarks vildeste fiskereventyr” på egen hånd.
Kl. 19.15 Holdene bytter.
Kl. 20.00 Museet siger tak for i dag.
Pris kr. 125,- pr. person
Tilmelding fra d. 16/9 til d. 27/9 til Kredskontoret.
Max. deltagerantal: 50

Visekoncert og fællessang.
Tirsdag d. 3. december kl. 14.00 i Bramming Sognegård, Nørregade 52A.
Vi har inviteret Askov højskolelærer, visesanger og komponist - Kristian
La Cour - til en eftermiddag med nordisk visekoncert. Vi skal høre tekst
og musik af Frank Jäger, Halfdan Rasmussen, Evert Taube
m.fl.
Pause med glögg, æbleskiver, the og kaffe.
Efter pausen er der fællessang fra Højskolesangbogen. Vi skal også
lære / synge et udvalg af Kristian La Cours egne melodier til tekster af
Tove Ditlevsen, Iben Krogsdal, Niels Brunse m. fl.

Esbjerg Fiskerimuseum
Mandag d. 7. oktober
Vi skal besøge Esbjerg Fiskerimuseum.

Tilmelding til Kredskontoret fra d. 8./11 – d. 22./11.
Pris: Gratis!
Max deltagerantal: 80

