
Middelfart Efterløns– og pensionistklub 

Sommerudflugt, onsdag, den 1. september 

2021 til Odense 

   H.C. Andersens Hus 

Turbåd Priser 

 
Odense Aafart 



Program for Middelfart Efterløns– og pensionistklubs udflugt, 

onsdag, den 1. september 2021. 

 07.45  Mødested Lillebæltshallen 

 08.00  Afgang fra Lillebæltshallen 

   Undervejs serveres morgenkaffe—rundstykke med  

   ost/marmelade og et glas bitter. 

 10.00  Ankomst til Det nye H.C. Andersens Hus, Odense 

 10.10  Gruppevis introduktion til huset   

 10.40  Besøg huset på egen hånd 

 12.15  Afgang til Fruens Bøge 

 12.45  Ankomst til Restaurant CarlsLund 

   Menu 

   Æggekage med flæsk og bacon—ad. libitum 

   Gammeldags æblekage m/flødeskum og ribscele 

   Kaffe og the 

   Drikkevarer for egen regning 

 15.15  Afgang med Odense  Aafart    

 15.45  Ankomst til Munke Mose 

 16.00  Afgang mod Middelfart 

 17.00  Forventet hjemkomst til Middelfart 

Sponsorer: Kvickly og Middelfart Sparekasse 



 

Tilmelding. 

Tilmelding starter, mandag 12. juli og slutter fredag, den 16. juli 2021. 

Deltagerprisen er fastsat til kr. 400,00 pr. deltager. 

Tilmelding skal ske til  formanden Niels Malta Rousing på tlf. 40406675 eller To-

ve Rousing på tlf. 40400296 mellem  kl. 08.00-12.00 eller via e-mail, jf. klubbens 

hjemmeside: efterloenmiddelfartk.dk 

Ved tilmelding gælder princippet ”først til mølle”. 

 

Betaling. 

Betaling for deltagelse foretages senest  fredag, den 30. juli 2021 ved indsættel-

se på klubbens konto i Middelfart Sparekasse reg. Nr. 0755 konto nr. 

7552301175. 

Husk angivelse af navn eller medlemsnummer ved indbetaling. 

 

Bestyrelsen. 

Bestyrelsen håber, at corona-restriktionerne er ophævet, så turen kan 

gennemføres uden begrænsninger. Hvis begrænsning bliver nødven-

digt, vil de senest tilmeldte blive sorteret fra. 

Deltagerantallet er begrænset til 130 svarende til 2 busser. 



H.C. Andersens Nye Hus. 

Fra 2021 udgør hans fantastiske fortællinger også fundamentet for 

en helt ny type museum, der rumliggør oplevelsen af  Andersen litteræ-

re univers og iscenesætter en levende verden, et totalkunstnerisk 

rum, hvor arkitektur, lyd, lys og en strøm af billeder hele tiden ska-

ber nye møder mellem den besøgende og Andersens eventyr. Som 

museum og oplevelsesattraktion dyrker H.C. Andersens Hus forun-

dringen, fantasien og eventyroplevelser, der vækker til eftertanke og 

skaber nye perspektiver på os selv, naturen og samfundet. Formid-

lingen på museet bliver således ikke bare om Andersen, men i høj 

grad som Andersen og hans litterære univers. 

Restaurant CarlsLund. 

Restaurant CarlsLund bygger på gamle traditioner samt 
faglig kunnen. Vi bruger bl.a. lokale bagere, sylter selv, og 
bruger årstidens grøntsager. 
Som gæst på Restaurant CarlsLund, kan du altid forvente 
god dansk mad, hvor vi sætter en ære i hjemmelavede tra-
ditioner. Vi vil gerne give dig en madoplevelse, der harmo-
nerer med vores dejlige omgivelser. 
 
Odense Aafart. 

Vi har sejlet op ad Odenses smukke og eventyrlige å siden 
1882, vi tilbyder mange idylliske oplevelser på Odense Å. Vi 
er gået fra at transportere ’de rige og fine’ mennesker fra 
Munke Mose til Fruens Bøge til at være en eventyrlig ople-
velse for alle aldersgrupper. Vi favner i dag alt fra familie-
søndagsturen på åen, vinsmagnings- og musik arrange-
menter til eventyrlige sejlture med H.C. Andersen som for-
tæller. Hos os kan I nyde den skønne natur og det hyggelige 
selskab, imens I sejler med turbåden, ror med kanoen eller 
cykler med vandcyklen.  

Trykning sponseret af MV.TRYK, Middelfart 


