
På øhop med Jobbanken

Tilmeld dig ved at indbetale 
200 kr. påmobile pay nr. 68886, eller 
ved kontant betaling i Jobbanken. 
Deltagerprisen dækker over transport 
med bus, tog, færge, taxa, guidet tur 
og forplejning på dagen. Der er en 
deltagerbegrænsning på turen, og 
tilmelding går efter først-til-mølle 
princippet. 

Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 
14.05. 

Tilmelding:

Så er den her! Den uforglemmelige, oplevelsesrige, 
indtryksskabende heldags-vandretur med Jobbanken. 
Turen du ikke må gå glip af. Vi har skræddersyet et 
program, hvor oplevelserne står i kø. Vi skal besøge ikke 
mindre end to øer i Horsens Fjord og se nærmere på 
ø-kultur og natur samtidig med at vi suger oplevelser til os i 
et passende gåtempo. 

Vi sætter rammerne for en aktiv og indholdsrig dag og 
det eneste vi kræver af dig er, at du er åben for en masse 
oplevelser og at du er i stand til at gå 7-10 km. Det er 
i den forbindelse helt oplagt at deltage på Jobbankens 
vandrehold, hvor vi gør dig i stand til at tilbagelægge turens 
distance. Derudover er der også en social dimension 
– at du kommer til at kende nogle af dem, du skal på
tur sammen med. Jobbanken vandrer fra Tangkrogen 
hver tirsdag kl. 14.00, hvor vi mødes ved ishuset som 
udgangspunkt. Vel mødt!

Praktiske detaljer:
Jobbanken sørger for forplejning i løbet af dagen 
(sandwich, eftermiddagskaffe og kage). Du skal selv 
tage en vandflaske med og klæde dig efter vejr og vind. 
Hvis du har mod på en badetur så tag badetøj med, der 
kommer helt sikkert solskinsvejr. Vi mødes i hall’en på 
Aarhus Banegård kl. 8.00 præcis tirsdag den 21.05. 
Turen forventes at slutte ved 17.30-tiden, hvor vi er retur i 
Aarhus.

Med aktive oplevelseshilsner, 
Jobbankens personale

E: ek@job-banken.nu | T: 8621 3064

Tirsdag 
den 21.05 2019

Tag på heldags-
tur til Hjarnø og 
Alrø i Horsens 
Fjord. 

Program:

8.00 Mødetid Aarhus Banegård i Hall’en

8.14 Tog og bus til Horsens/Snaptun

9.20 Færge Hjarnø

9.45 Gåtur på Hjarnø, sandwich, evt. badetur 
for de friske

12.30 Færge til Alrø

13.00 Overraskelsesaktivitet

15.00 Kaffe og kage på Møllegården i Alrø By

16.00 Afg. fra Alrø med taxa/bus

17.30 Retur i Aarhus


