MYTISKE VANDRETURE OG FORTIDSMINDER PÅ E-BIKES FOR MÆND

Praktisk information:


Start og slut-tidspunkt:
Tirsdag den 3. maj – 14. juni 2022. Der er 1 ugentlig aktivitet hver tirsdag.



Mødetider:
De dage, hvor I er på Museum Silkeborg eller på vandretur ved Bølling Sø eller på byvandring skal I
alle mødes kl. 10-12. Når I skal på e-bikes mødes hold 1 kl. 10-12. Hold 2 mødes kl. 12.30-14.30.



Antal deltagere:
Der er plads til 16 deltagere. I er delt i to hold, når I skal på e-bikes, da vi har 8 cykler til rådighed.



Fysiske og psykiske forudsætninger:
Du skal kunne gå 2-3 km. Herudover er der ingen begrænsninger. Hensigten er, at I får en god og
aktiv kulturhistorisk oplevelse i et trygt fællesskab.



Påklædning og udstyr:
Vi anbefaler, at du kommer i almindeligt praktisk tøj, som du kan bevæge dig i og almindelige sko,
der egner sig til formålet. Klæd dig på efter vejret. I får varmen på cyklerne, men motoren hjælper så
tag hellere lidt for meget end for lidt tøj på. Medbring gerne en lille rygsæk med drikkedunk og
mulighed for at opbevare tøj.



Alkohol, røg:
Alkohol og rygning er ikke tilladt.



Afbud:
Bliver du forhindret i at deltage en dag, må du meget gerne ringe og melde afbud til projektleder
Merethe Jelsbak Raundahl; 20 91 99 05.



Arrangører:
Forløbet udbydes i regi af projektet I Fortidens Fodspor. Det er et samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Museum Silkeborg og Silkeborg Kommune, Outdoor og Event. I fht. e-bikes
samarbejder vi med Morten Agersnap. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Læs evt. mere:
https://www.museumsilkeborg.dk/i-fortidens-fodspor



Mødesteder:
Fremgår af programmet. Første gang mødes vi ved Museum Silkeborg, Hovedgårdsvej 7, 8600
Silkeborg ved hovedindgangen. Her vil Nina, Karen og undertegnede tage godt imod jer.
Vel mødt.
Mange venlige hilsner på vegne af arrangørerne
Merethe Jelsbak Raundahl, T: 20919905, M: mjr@silkeborg.dk

