
DHF VEJLE - BILLUND 
ARRANGERER FIRE DAGES TUR 

TIL HOU SØSPORTCENTER VED ODDER 
Turen vil blive arrangeret den 26. - 29. maj 2019 

Turen vil blive arrangeret som samkørsel, 
 

Hou Søsportcenter råder over i alt 11 feriehuse, der hver har soveplads til otte 
personer. Hvert hus, der er på 100 kvadratmeter, har fuldt udstyret køkken i 
kombination med opholdsstue, entre med vaskemaskine og tørretumbler, to 
soveværelser med hvert sit badeværelse. Radio og tv hører ligesom brændeovn 
til standardudstyret i alle 11 huse, ligesom terrasser og udsigt til Kattegats blå, 
der ligger lige udenfor vinduerne, betragtes som en menneskeret på Hou 
Søsportcenter.  
Søndag den 26. maj. De der ønsker at være med skal selv sørge for at komme til 
Hou Søsportcenter med egen bil, eller med Fleks Trafik. Vi mødes i Hou 
Søsportcenter kl. 14.00, efter indkvarteringen vil der bliver serveret kaffe, 
aftensmad på Egmont Højskolen. Om aftenen mødes vi i feriehusene og snakker 
om hvad der skal ske de dage vi er i Hou. 

Forslag til turen  
Mandag den 27. maj starter vi med morgenmad i feriehusene, derefter kører vi til Alrø en lille Ø der 
ligger i Horsens fjor, hvor vi spiser de medbragte madpakker. Hvis vejret tillader det ellers finder vi 
på noget andet. Vi slutter dagen med aftensmad på Egmont Højskolen, derefter aften hygge i 
feriehusene, måske en tur til Hos havn.  
Tirsdag den 28. maj starter vi ned at køre en tur til, Aarhus kunstmuseum Aros, eller alt efter hvad 
der er lyst til, finder et sted og spise de medbragte madpakker, når vi komme tilbage spiser vi 
aftensmad på højskolen, herefter aftenhygge..  
Omsdag den 29. maj, efter morgenmaden, pakker vi sammen og kører hjemefter. 

Praktiske oplysninger  
Hver hus sørger selv for morgenmad 
Turens pris ved samkørsel 1325 kr. pr. person.  
Turen vil blive arrangeret med 1/4 pension  
De endelige klokkeslæt for turen, vil du få med svarbrevet ved tilmelding. Samt indbetaling 
af restbeløbet.  
Hvis du har brug for hjælp på turen og ikke har hjælper, vil vi selvfølgelig være behjælpelig 
med at finde en hjælper. 

 Tilmelding senest den 5. maj 2019, - Depositum 500 kr. ved tilmelding. Indsættes på DHFs 
Vejles konto  
Reg: 9570 Konto: 0008033196  
sengelinned koster 125 kr. at leje 
 
Ønsker du mere information om turen kontakt  
Jens Bork Vestervænget 39 7323 Give Tlf. 20 46 25 
72 jb@jbork.dk  
Johanne Bach Vestervænget 75 7323 Give tlf. 27 57 
74 83 johannebach@gmail.com 
 

Med Venlig Hilsen Rejseudvalget  
---------------------->KLIP HER<------------------------------------------------------------------------------------------- 
Med Venlig Hilsen Rejseudvalget  
Eller send tilmelding til Jens Bork Vestervænget 39 7323 Give 
MAVN_________________________________________________  

ADRESSE _______________________________________________  

POST.NR.___________BY___________________________________  
TLF_________________E-mail______________________________  

 Ønsker at bestille sengelinned + håndklæder ekstra pris 125 kr.  


