
DATO 
14. april 2015 

START 
Kl. 08:00 er der afgang fra Assentoft Kirke. 

Vi kører til Aalborg med stop undervejs, hvor vi 
får kaffe og rundstykker. 

Kl. 10:00 afgår færgen mod Egholm. 

På Egholm modtages vi af den uforlignelige na-
turguide Esben Buch, som tager os med på en 
vandrerute,  alt imens han fortæller om øens na-
tur og dyreliv. 

FROKOST 
på Restaurant Kronborg, som byder på husets 
berømte buffet. 

AFGANG FRA EGHOLM 
Kl. 14:30 sejler færgen mod Aalborg. 

HJEMKØRSEL 
Vi kører til Hals og sejler til Egense, hvorefter vi 
nyder landskabet på vejen hjem 

HJEMKOMST 
Kl. 17:00 til Assentoft Kirke 

Medbring fornuftigt fodtøj til traveturen, evt. skiftesko. 

Se vejrudsigten, om en regnfrakke er nødvendig. 

Bindende tilmelding og betaling: 

Senest torsdag den 7. april 2016, 

Enten til gymnastik eller på  

konto 9330-3305604185 

Kom og vær med!Kom og vær med!  
Bestyrelsen 

2. marts 2016 

Turen går 
til Egholm 
Egholm er en lille naturperle, som kun få  
udover aalborgensere har besøgt. 
Om et ukendt antal år vil øen fremtræde som Limfjordens svar på Sprogø. 
Det vil ske, når 3. Limfjordsforbindelse i en kombination af tunnel og bro passerer Egholm. 

 Bustur 

 Kaffe og rundstykker 

 Færge til Egholm turretur 

 Vandretur m/ naturguide 

 Frokost (Huset berømte buffet) 

 Færge Hals Egense 

Enhedspris: Kr. 300 
både for  

medlemmer og ledsagere www.motionogsamvaer.dk 



Restaurant Kronborg 

Husets buffet med over 60 % økologi 

5 slags håndlavet sild 
Marinerede sild  

Kapers - krydderurter - løg 

Karrymarinerede sild 
Æbler - karry - løg 

Kryddermarinerede sild  
Bronzefennikel - peberrod - løg 

Ølmarinerede sild 
Mørkt øl - karamel - løg 

Citrusmarinerede sild 
Citron - dild - løg 

Karrysalat og sommersalat 

Det kolde 
Pil`selv rejer 

Øko æg - urtemajo 

Klaus`s øko ørred fra Todbøl 
Saltet og røget i eget røgeri - røræg på øko æg 

Fjordens bedste muslinger 
Røget i eget røgeri - dildmajo 

Torskesalat på torsk fra Hirtshals 
Røget i eget røgeri - øko æg - forårsløg 

Charcuteri fra Slagter Ib Holmberg 
Syltede urter - svampe remoulade 

Det lune 
Kartoffelsuppe 

Cremet suppe på øko Jersey mælk og øko kartofler 

Smørstegte frikadeller 
Kartoffelsalat på øko kartofler 

Rødspættefilet fra Skagerak 
Grov remoulade - citron 

Fiskedeller på torsk fra Hirtshals 
Råsyltede tyttebær 

Leverpostej på Slagter Ib`s opskrift 
Hertil måske verdens bedste rødbeder 

Det søde 
Trifli - æble - knas - flødeskum 

Sat koldskål med knas 

Kronborgs egen ta’ selv softice 
på øko Jersey mælk 

Turen går til Egholm 

Bindende tilmelding og betaling: 

Senest torsdag den 7. april 2016, 

Enten til gymnastik eller på  

konto 9330-3305604185 

Kom og vær med!Kom og vær med!  
Bestyrelsen 

2. marts 2016 www.motionogsamvaer.dk 


