
 

 

Aulum-Vildbjerg Lokalafdeling 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Læs mere om Ældresagen og rejser og ture på hjemmesiden 

www.aeldresagen.dk/aulum-vildbjerg eller den lokale hjemmeside  
www.aulum.dk/aeldre-sagen, hvor rejsebeskrivelser og program mv. for  
turene kan ses og downloades.  Rejsebeskrivelserne kan også ses ved at 
klikke på billedet ud for den enkelte rejse herunder. 

 
Rejserne sker i samarbejde med flere lokalafdelinger i Midt- og Vestjylland 
(distrikt 2). Rejsekoordinator og formand for det fælles rejseudvalg er Finn 
Rud Nielsen, Aulum, tlf. 2572 3233, hvor også nærmere oplysninger samt 
rejsebeskrivelse og program kan fås. 
 
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle” princippet til en af nedennævnte kon-
taktpersoner med en tilmeldingsfrist, som fremgår af programmet.  
 
Kontaktpersoner for lokalafdelingens rejser og ture: 
Finn Rud Nielsen, Aulum, tlf. 2572 3233, mail: finn.rud.aulum@gmail.com 
Elna Holbøll, Vildbjerg, tlf. 6091 6065, mail: elnaholboll@hotmail.com 
Per Lundorff Jensen, Vildbjerg, tlf. 3049 4280, mail: lundorff49@gmail.com 

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/aulum-vildbjerg/aktiviteter-og-kurser#/kategori/rejserogture
https://aulum.dk/forening/aeldre-sagen/aeldre-sagen-aulum-vildbjerg/
mailto:finn.rud.aulum@gmail.com
mailto:elnaholboll@hotmail.com


 

03.02 - 10.02.2023 (8 dage) 
Lanzarote.  
Flyrejse til den smukke og særpræ-
gede spanske Ø Lanzarote. 
Turen omfatter bustransport til og 
fra Billund, flymad, ophold i 4* hotel 
m/all inclusive, samt turhjælper fra 
Ældre Sagen. Der kan tilkøbes 2 
skønne udflugter på øen.   
Pris 7.995 kr. Se også brochure. 

 

22.04. - 29.04.2023 (8 dage) 

Algarve i Portugal 
Flyrejse til det skønne Algarve i 
Portugal. Turen omfatter bustrans-
port til og fra Billund, ophold i 3* ho-
tel m/all inclusive, samt turhjælper 
fra Ældre Sagen. Der kan tilkøbes 3 
udflugter samt mad på flyet. 
Pris 5.999 kr. Se også brochure. 

 

23.05.2023 (1 dag) 

Bustur til Fyn 
1-dags bustur til Fyn, hvor vi bl.a. 
skal besøge Kongsdal Have, Euro-
pas største bisonfarm med mere 
end 400 bisonokser, samt Humle-
magasinet. På turen serveres kaffe 
med smurt rundstykke, Bison-bøf 
med tilbehør samt kaffe og lagkage. 
Pris 920 kr. Se også brochure. 

 

29.05. - 03.06.2023 (6 dage) 
Togrejse til Prag 
Tag med på denne spændende tog-
rejse til ”Den gyldne stad” Prag. 
Prag ligger flot ved floden Moldau 
og er rig på historie og kultur.  
Turen omfatter bus til og fra toget i 
Kolding, togbillet, ophold på hotel i 
Prags centrum samt mange spæn-
dende oplevelser i Prag. 
Pris 6.995 kr. Se også brochure. 

https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ93bA/202302-lanzarote.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9BGT/aeldre-sagen-algarve-5.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV1/folder-fyn-2023.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Q6p/folder-prag-2023.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ93bA/202302-lanzarote.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9BGT/aeldre-sagen-algarve-5.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV1/folder-fyn-2023.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Q6p/folder-prag-2023.pdf


 

15.06.2023 (1/2 dags tur) 
Bustur Ringkøbing Fjord rundt 
Afgang Aulum kl. 12.30, Vildbjerg 
12.45 - hjemkomst ca. kl. 18.30. 
Eftermiddagskaffe på Skavenhus 
med hjemmebagt kringle og lag-
kage. Turhjælper fra Ældresagen. 
Pris 300 kr.  Se også brochure. 

 

16.08 - 17.08.2023 (2 dage) 
Cirkusrevyen 2023 
Bustur med Venø Rejser til Cirkus-
revyen, og derudover guidet 
rundvisning i Oplevelsescenter 
Nyvang. 
Turen omfatter buskaffe med 
rundstykke, frokost og aftensmad 
på både udrejse og hjemrejsedag, 
samt overnatning Hotel i Hillerød. 
Pris 2.910 kr. Se også brochure. 

 

01.09 – 08.09.2023 (8 dage) 
Peloponnes i Grækenland 
Oplevelsesrejse til Tolo, Pelopon-
nes i Grækenland. 
Turen omfatter bustransport til og 
fra Billund, flymad, ophold i 3* hotel 
m/all inclusive, samt turhjælper fra 
Ældre Sagen. Der kan tilkøbes 3 
udflugter, herunder til Athen.   
Pris 5.999 kr. Se også brochure. 

 

17.09 - 21.09.2023 (5 dage) 
Bustur til Bornholm 
5-dages bustur til solskinsøen Born-
holm, hvor vi skal se og høre om de 
mange seværdigheder på øen. 
Vi skal bo på Hotel Pepita i Allinge, 
hvor der serveres morgenmad og 
aftensmad. På udrejse og hjem-
rejse serveres forplejning i bussen. 
Der er turhjælper fra Ældre Sagen. 
Pris 5.595 kr. Se også brochure. 

https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Ptx/ringkobing-folder.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV4/cirkusrevy-2023-folder.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Ff6/aeldre-sagen-peloponnes-5-1.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV6/bornholm-2023-frn.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Ptx/ringkobing-folder.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV4/cirkusrevy-2023-folder.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9Ff6/aeldre-sagen-peloponnes-5-1.pdf
https://billeder.aeldresagen.dk/cdn/xZ9DV6/bornholm-2023-frn.pdf


 

22.11.2023 (1 dag) 
Juletur med bus til Flensborg 
og Krusmølle 
Kom i den helt rette julestemning, 
når vi skruer op for julehyggen på 
denne en dags tur til grænsen med 
Skave Turistfart. Turen omfatter 
bustur til festlig udsmykket Flens-
borg, indkøb i grænsekiosk og be-
søg i Krusmølle ved Åbenrå. Med i 
prisen på ca. 7-800 kr er rundstykke 
og kaffe, entre og dejlig juleplatte 
ved Krusmølle. Se også brochure. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen for Ældre Sagens lokalafdeling: 

Inger B. Thomsen, Aulum, tlf. 2479 0872 (formand) 
Karen Margrethe Jensen, Aulum, tlf. 5095 1712 (næstformand) 
Elna Holbøll, Vildbjerg, tlf. 6091 6065 (kasserer) 
Hanna H. Lyngaa, Vildbjerg, tlf. 2936 3656 (sekretær) 
Birgit Svendsen, Aulum, tlf. 5125 3199 
Per Lundorff Jensen, Vildbjerg, tlf. 3049 4280 
Birgit K. Jakobsen, Aulum, tlf. 2467 8697 
Frank Krogh, Vildbjerg, tlf. 5383 0407 
Jens Rahr Schmidt, Aulum, tlf. 2172 3997 
 

Januar 2023 

https://aulum.dk/wp-content/uploads/2022/11/2023-11-22-Juletur-Flensborg-og-Krusmoelle-1-dag.pdf
https://aulum.dk/wp-content/uploads/2022/11/2023-11-22-Juletur-Flensborg-og-Krusmoelle-1-dag.pdf

