
 

Juleudstilling Tivoli i København 
Få en hyggelig og fornøjelig dag lørdag den 22. november sammen med dine kolleger i Tivoli i København 

og se årets juleudstilling. 

 

Vi kører fra Aarhus Universitet kl. 8.00 i bus til København. På turen til København vil der blive serveret 

kaffe og rundstykker i bussen.  

Billetter til indgang i Tivoli vil blive uddelt i bussen, således at man selv bestemmer om man vil i Tivoli når 

man kommer til København eller senere på eftermiddagen. 

Program: 

Kl. 7.45 mødes vi på parkeringspladsen ved Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 3, 8200 Aarhus N. 

Kl. 12.00 (ca.) ankommer vi til København hvor eftermiddagen er til fri afbenyttelse 

Kl. 16.50 mødes vi foran Restaurant Grøften, hvor der serveres en juleplatte samt en øl/vand pr. person. 

(allergikere, vegetarer eller lign., kontakt venligst en fra aktivitetsudvalget efter tilmelding) 

Kl. 19.00 kører bussen retur til Aarhus hvor vi ankommer sidst på aftenen ved Nobelparken. 

HK-klubben på Aarhus Universitet giver et tilskud til denne tur, men der vil være en egenbetaling på  

kr. 350,- som bedes indbetalt på kontonummer 5984 – 1139534, når man har tilmeldt sig via nedenstående 

link og modtaget en bekræftelsesmail. Husk at skrive dit navn ved overførsel af penge, så vi kan se hvem 

der har betalt. 

Vi har plads til 75 deltagere fra Aarhus og det er igen ”først til mølle princippet” efter åbning for tilmelding. 

Bemærk at tilmelding er bindende. 

Tilmelding åbner den 30. september 2014 kl. 10.00 og skal ske via dette link 

https://auws.au.dk/Juletur_til_Kbh senest 31. oktober 2014 

Medarbejdere på Fyn og Sjælland bedes kontakte aktivitetsudvalget efter tilmelding, så vi kan aftale 

transport med jer. 

Hvis der er nogen der har årskort til Tivoli og som dermed ikke har brug for en indgangsbillet, bedes I 

kontakte aktivitetsudvalget, så vi ikke køber flere indgangsbilletter end højst nødvendig. 

Vi håber på stor tilslutning og glæder os til at tilbringe en dag sammen med jer. 

Søren Dam, Gitte Heide, Helle Alstrup, Anne Møldrup Overballe, Candy Clifforth, Anja Elley 
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