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Søndagsskovtur for hele familien i Ribe Plantage
De smukke omgivelser ved Galgebakken i Ribe Plantage vil søndag den 13.
juni danne rammen om en skovtur arrangeret i anledning af Ribes 1300 års
jubilæum. Arrangementet er gratis, og alle, der ønsker at nyde en historisk
skovtur i det grønne, er velkomne.
I gamle dage førte musikken an, når ripensere i samlet flok drog på skovtur
til Ribe Plantage. Madkurven var pakket, og forventningsfuldt samledes man
under skovens træer i plantagen for at tilbringe en fridag i hyggeligt selskab.
Store og små fandt rum mellem skovens træer, hvor dagen bød på både
afslapning, sang og lege af forskellig art.
Søndagsskovturen den 13. juni arrangeres i anledning af Ribes 1300 års jubilæum. Arrangementet finder sted ved Galgebakken, og både børn og voksne
vil mærke plantagens historiske vingesus, når historiske ripensere levendegøres. Dagen byder endvidere på sporjagt, sanglege og middelalderlege, og
KFUM spejderne vil bygge en legeplads i dagens anledning, så legen behøver
ikke at vente, til mor og far i ro og mag har nydt den medbragte madkurv.

Program:
Kl. 11.30

Velkomst og herefter nydes den medbragte madkurv

Kl. 13.00

Fortællinger om Galgebakken

Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 18 08
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Kl. 13.15

Familieløb for forældre og børn under 9 år samt
sporjagt for de større børn fra 9 år og opefter

Kl. 14.00-15.00

Sanglege for de yngste og middelalderlege for de
ældste

I anledning af arrangementet kan der bestilles madkurve hos Hotel Dagmar.
Bestillingssedler kan afhentes på Hotel Dagmar eller på Ribe Turistbureau.
Ved spørgsmål kontakt venligst bureauleder Jane Madvig Brøndum på telefon 75 42 15 00 eller projektkoordinator på Ribes 1300 års jubilæum Charlotte Pindstofte Holm på telefon 76 16 18 64.

Med venlig hilsen
Charlotte Pindstofte Holm
Projektkoordinator
Ribes 1300 års jubilæum
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