Fredag 3. og 24. juli bustur
Kl. 10.00 rundstykke og kaffe på museet. Derefter
bustur i lejerne og Harrild Hede, rundvisning og
frokost i forsamlingshuset fra Søbyhus.
Pris for alt KUN 285 kr. uden drikkevarer til frokost.
HUSK tilmelding på 53 37 14 59 senest onsdagen før.

Lørdag 4. og 25. juli åben rundvisning

Årsplan 2020 for
Søby Brunkulsmuseum

uden tilmelding fra kl. 10.00 og kl. 13.00.
Prisen er 50 kr. oveni den sædvanlige entré.
Foregår udelukkende på museet, hvor vi begynder
med en kop kaffe. Medbring eventuelt selv frokost.

Lørdag 1. august Musik på Scenen

Ved arrangementer med tilmelding er der begrænset
antal pladser, så ”først-til-mølle” gælder.

Kl. 14-16 underholder Videbæk Harmonikaklub.
Normal entré. Salg af kaffe, drikkevarer, grillpølser,
hjemmebagt kage og lotteri. Egen forplejning tilladt.

Tirsdag 21. april kl. 19.00-21.00 foredrag

Torsdag 13. august natur-tur som i maj

med geolog Erik Skovbjerg Rasmussen, GEUS: ”Da
Nildeltaet lå på tværs af Jylland” om, hvordan brunkul
er dannet. 50 kr. inkl. kaffe. Rundvisning kl. 17-18.30.
Læs mere på www.fuau.dk/2013-120.
Tilmelding kun på: museum@brunkul.com

HUSK tilmelding på 53 37 14 59 senest tirsdagen før.

Udsat fra 1. april:

Fredag 1. maj sæson begynder
Kl 10-12 indvielse af Voldsgaard, hvor vi derefter
holder åbent Hus med guider.
Start af gravemaskine og kørsel med hestevogn.
Finn Birkelund begynder på gavlmaleri.
Udstilling åbner med modeller af malerier, fotos,
lastbiler og gravemaskiner.

Søndag 3. maj kl. 10.00 og 13.00 cykeltur

Søndag 13. september kl. 10.00 natur-tur
på Naturens Dag. Program som i maj, men med
frokost som busture i juli. 240 kr. Kørsel i egen bil.
HUSK tilmelding på 53 37 14 59 senest fredagen før.

12.-18. oktober efterårsferie
Med mange aktiviteter for børn på formiddage.
Gratis rundvisninger kl. 13.00 tirsdag-fredag.

Lørdag 17. oktober bustur som i juli.
HUSK tilmelding på 53 37 14 59 senest torsdagen før.

Søndag 18. oktober cykelture som i maj.

Søndag 18. oktober ordinær sæson slutter

uden tilmelding med to forskellige ruter (bedst på
mountainbike). Samme pris ved én eller to ruter.
70 kr. inkl. entre, guide og kaffe på museet.

I dagens anledning byder vi på kaffe hele dagen, når
entreen er betalt.
Kl. 15.00 starter vi gravemaskinen fra Aarsleff A/S.

Tirsdag 26. maj kl. 18.30 natur-tur

5. og 6. december jul i den gamle kulby

i Søby Brunkulslejer omfattende museet og fugletårn
samt køretur i egen bil gennem lejerne og landsbyer
med stop ved Mount Søby og ørkenlandskabet.
80 kr. inkl. entre, guide og kaffe på museet.
HUSK tilmelding på 53 37 14 59 senest søndagen før.

Vi gentager den store succes. Salg og udstilling af
gaver, dekorationer og husflid med mere. Gratis
kørsel med hestevogn eller kane. Salg af egen øl,
gløgg, kaffe, kakao og æbleskiver.
Åbent kl. 10-17 og kun sædvanlig entré.

Lørdag 20. juni Søbytræf for ALLE

Køb et årskort til kun 100 kr!

Kl. 13.30 lægger vi blomster i Mindelunden, og
derefter starter vi gravemaskinen fra Aarsleff A/S.
Kl. 14.00 velkommen på Festpladsen, hvor ”Kun For
Sjov” spiller til kl. 16.00. Fællessang og samvær.
Normal entré. Salg af kaffe, drikkevarer, grillpølser,
hjemmebagt kage og lotteri. Egen forplejning tilladt.

Du kan følge med på hjemmeside og facebook samt
tilmelde dig elektronisk nyhedsbrev på museet eller
mail til: museum@brunkul.com

Vi glæder os til at se dig!

