
CYKEL/BIL-TUR 2019 

fredag d. 14. juni – fredag d.21. juni 

Herregården Jerstrup, Jerstrupvej 44, 5400 Bogense 

  

 Vi skal på herregårdsferie langt borte fra alting! Gården er meget gammel og sidst 

renoveret i 2007. 

 Der er plads til 38 deltagere – og alle indlogeres i store 2-sengs-rum med seperat 

badeværelse. (De 12 værelser er med dobbeltseng, hvor madrassen ikke kan deles, så 

muligvis skal vi have enkelte deltagere til at medbringe en god luftmadras!?) 

 Herregården Jerstrup ligger 8 km sydøst for Bogense og med en cykelafstand fra 

Middelfart på lidt under 30 km. 

 Turen vil være som kendt fra de senere år, altså med et program af dagture, som er 

drøftede hjemmefra, men hvor vi først aftenen før – med skelen til vejr og vind – 

endeligt beslutter næste dags tur. Vi cykler i to tempi og vel i gennemsnit 40 km om 

dagen – og håber, at der også er chauffører til biludflugter med mindre, indlagte 

vandreture. 

 Vi prøver igen i år at finde plads til at transportere cyklerne selv, men ved godt, at det 

måske bliver nødvendigt at få en mindre gruppe (elcykler?) transporteret med DSB. 

 Vi skal igen i år selv være vore egne kokke og ved tilmelding melder, om man vil 1) tage 

ansvar for indkøb og madlavning eller om man foretrækker 2) at være på et hold, som 

skal klare borddækning, afrydning og opvaskemaskinerne. Bestyrelsen sammensætter så de 

endelige hold. 

 Turen koster 1200 kr, som dækker ophold og mad. Man medbringer/køber selv sine 

drikkevarer til aftensmaden – og afregner kørsel med sin(e) chauffør(er). 

 Gå ind på hjemmesiden og se billeder af stedet. Ingen fra bestyrelsen har været forbi 

gården, så der er ikke garanti for ”Ellestedsluksus” ……… du må selv vurdere!  

 Der skal ved tilmelding lægges et depositum på 500 kr – og tilmelding foregår ved kontakt 

til Ulla Mejlvang – tlf. 61277982 – umejlvang@gmail.com  

eller Kirsten Grilmer – tlf. 31956585 – grilmer.kirsten@gmail.com 

Nærmere følger sidst i maj måned - forhåbentligt venter der os en god tur!  Bestyrelsen. 
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