
Familietur til Vikingecentret 

Lørdag den 19. august 2017, kl. 11.15-17.00 
(Lustrupvej 4, 6760 Ribe) 

 

Familieturen er inkl. vikingeinspireret frokost og 1 øl/vand.  

Prisen for voksne er 150 kr. (pensionister 175 kr.) og børn er 50 kr. 

Da der maks kan deltage 25 til rundvisningen er denne del først til mølle, men der er plads 

til alle, som der ønsker at besøge Vikingecentret. 

 

Af hensyn til bestilling er tilmelding og betaling bindende. Der skal oplyses ved tilmelding om man ønsker at 

deltage i rundvisningen + hvor mange børn og voksne der ønsker at deltage. Tilmelding ved Marianne Pultz 

(9944 7544), på mail: Marianne.Pultz@rsyd.dk og betaling på Mobile Pay til Ellen Hyldager på  

mobil 2731 4281 – senest 24. juli 2017.              Venligst skriv fulde navn + afdeling ved betaling. 

I år inviterer Personaleforeningen en tur til Vikingecentret i 

Ribe, hvor familien rigtig kan komme tilbage til vikingetiden. 

Der er mulighed for at deltage i rundvisning eller selv at gå 

rundt og prøve aktiviteter. Kom og vær med! 

 

Tjek programmet ud på bagsiden for mere spændende info. 

Bliv medlem, vær orienteret - og deltag i andre PKS-aktiviteter! Du kan altid finde flere oplysninger på www.personale-ks.dk 

mailto:Vivi.Pickardt@rsyd.dk


Program for dagen 
 

• kl. 11.15 mødes vi ved Vikingecentret 

• kl. 11.30  er der en guidet rundvisning hvor der kan deltage 25 personer. 
– Turen fører os gennem vikingetidens Ripa, hvor håndværkere og handlende, bønder og byboere 

arbejder. 

• kl. 12.30 mødes vi til frokost inkl. 1 øl/vand i pavillonen. Der er mulighed for at 

købe ekstra drikkelse, hvis man lyster.  
– Frokosten er anrettet på tallerkner, der er inspireret fra både vikingetiden og det nordiske køkken. 

– Til børnene serveres der en børneboks. 

• Efter frokosten er der "fri" leg rundt i centret og for dem der ikke ønsker at deltage i 

rundvisningen er der ”fri” leg hele dagen. 

• Der er mulighed for at børn kan købe et aktivitetskort til kr. 50,-  
– Man kan skyde med langbue, prøve en snittebæk, slå sig en Ribe mønt i ægte sølv og meget andet.  

 

• Husk fornuftigt tøj og fodtøj. 

 


