
Jul i Den Gamle By 
HK-Klubbens aktivitetsudvalg inviterer til fyraftensarrangement i Den Gamle By i Aarhus med  

efterfølgende spisning torsdag den 5. december 2019. 

 

I forbindelse med tilmelding er der mulighed for at vælge en rundvisning i Den Gamle By eller udforske 

Den Gamle By på egen hånd. Rundvisningen varer en time og temaet er Jul i Den Gamle By. Hvis man 

vælger at udforske Den Gamle By på egen hånd, har man ca. 2 timer til at gå på opdagelse og nyde  

julestemningen, inden de lukker kl. 17.00, her er der bl.a. mulighed for at følge juleruten og tage på en 

tidsrejse gennem 400 års julehistorie. 

 

Vi mødes ved hovedindgangen til Den Gamle By på Viborgvej 2, kl. 15.00. De der har tilmeldt sig  

rundvisning, vil blive inddelt i grupper, resten får lov til at gå rundt og nyde julestemningen på egen 

hånd. 

 

Kl. 17.30 er der bestilt bord på China Palace på Paludan-Müllers Vej 24 https://www.chinapalace-

aarhus.dk/, hvor vi skal spise, hygge og ønske hinanden en glædelig jul. Der er bestilt aftenbuffet til alle, 

så der er noget for enhver smag samt en øl eller vand. 

 

Tilmelding er åben indtil fredag den 22. november 2019 kl. 12.00 og sker efter ”først til mølle  

princippet” (vi har plads til 80 personer) via Webshop https://events.au.dk/DenGamleBy2019. 

 

HK-Klubben på Aarhus Universitet giver et tilskud til arrangementet, men der vil være en egenbetaling 

på 50 kr., som dækker turen i Den Gamle By/spisning. Beløbet bedes indbetalt til kontonummer 5984 - 

1139534, når man har tilmeldt sig via linket. Vær opmærksom på at skrive dit navn ved overførsel af 

pengene.  

 

Medlemmer som har arbejdsplads udenfor 8000 Aarhus C, og som ønsker at deltage i arrangementet,  

bedes kontakte fælles TR Helle Colding vedr. transport m.v. på hcs@au.dk 

 

Vi glæder os til at se jer til nogle hyggelige timer i december. 

 

Venlig hilsen 

Aktivitetsudvalget (Malene Loft, Henriette Stær, Lissi Eskerod og Louise Liisberg) 

 

Ved spørgsmål kan Malene Loft kontaktes på malene.loft@au.dk eller telefon 51 44 74 95. 
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