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Prisen inkluderer: 
• Kørsel i moderne turistbus med erfaren chauffør 
• Kaffe og rundstykke første dag 
• 1 overnatning i delt dobbeltværelse med morgenmad 
• Middagsbuffet inkl. 2 genstande 
• Revybillet 
• 2-retters middag på Slukefter Kro 
• Rundvisning og entré til Tørning Mølle 
• Kaffe og lagkage ved Tørning Mølle 
• Udflugtskørsel efter aftale 
• Bidrag til rejsegarantifonden  
 
 
Der må forventes udgifter til: 
• Yderligere forplejning 
• Drikkevarer 
• Ikke nævnte entréer 
 
 
Forsikringer 
Vi anbefaler den enkelte deltager at have en rejseforsikring og  
en afbudsforsikring. 
 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse, telefonnummer samt  
e-mail adresse. Endvidere også hvem du evt. skal dele værelse med. 
 
Vikingbus Rejser sender girokort til brug for restbetaling af turen ud 
via mail . 
 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Pris pr. person ……………………..kr. 2.250,- 
Tillæg for eneværelse kr. 450,- (begrænset antal) 
 
Ved tilmelding skal et depositum på kr. 500,- pr. person betales  
(ikke-refunderbart) 
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Vikingbus Rejser arrangerer tur til  

Sønderborg Sommerrevy for  

Seniorklubben TDC Østjylland 
i perioden fra 21. juni til 22. juni 2023 

 

 
 
 
 
 
 

Tilmelding til:  
 

Bent Grølsted  
 

tlf. 24 40 62 25 
 

Tilmelding senest den 15. marts 2023 
(Dog gælder først til mølle princippet) 
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Onsdag den 21. juni 
Afgang kl. 09.00 fra Viby Torv v/kirken. Herefter går turen syd-
over mod Sønderborg. Undervejs er der kaffepause hvor vi får et 
rundstykke til kaffen.  
 
Vi når Sønderborg ved middagstid. Tid på egen hånd til at gå en 
tur i Sønderborg by og evt. spise lidt frokost.  
 
Efter kl. 15.00 er der indkvartering på Hotel Sønderborg Strand.  
Kl. 18.00 er vi på plads  i Revy restauranten hvor vi skal have 
sommerbuffet og det er inkl. 2 genstande pr. mand. 
Bagefter skal vi opleve en forrygende sommerrevy.  
 
I sommeren 1982 var Johnna og Leif Maibom initiativtagere til 
det, der senere blev til Sønderborg Sommer Revy. En flok glade 
revyamatører kastede sig hovedkuls ud i et projekt, de ikke selv 
anede hvor skulle ende. Nu ved vi, at det aldrig endte. 
 
Johnna og Leif Maibom kørte som revy- og ægtepar revyen i 36 
år, og så den vokse fra ‘Ingenting til det dobbelte’, som de kaldte 
revyens jubilæumsbog i anledning af 25 års jubilæet. 
Revyen startede som en lille lokalrevy, og blev gennem årene til 
landets 3. største revy. 
2017 blev det store vendepunkt i revyen. Leif og Johnna Maibom 
indgik en aftale om et generationsskifte med Jeanne Boel og 
Klaus Kristensen som i 2021 var gennemført. 
 
Revyholdet 2023 er: Mette Markmann · Karsten Jansfort · Jesper 
lundgaard · Teit Samsø ·  Thomas Pakula og  Jeanne Boel. 
 
Vi bor på: 
Hotel Sønderborg Strand  
Strandvej 1 
6400 Sønderborg 
Tlf. 7442 1900 
Centralt beliggende hotel midt i 
Sønderborg by og havn. Hotellet 
har reception, restaurant etc.  
Alle værelser er med douche/toilet, 
tv m.m.  
www.sonderborgstrand.dk 
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Torsdag den 22. juni. 
Morgenmad på hotellet og bussen pakkes til afgang kl. 09.00. 
Herfra går turen lige over grænsen til Fleggaard, hvor vi får 
en god times tid til at handle.  
 
Turen går nu nordpå igen og vi kører til slukefter Kro som 
venter os med en dansk bøf og hjemmelavet is til dessert. 
(excl. drikkevare) 
 
Sidste stop på turen bliver på Tørning Mølle hvor vi får en ca. 
1½ times guidet rundvisning. 

Selv om Tørning Mølle nævnes første gang allerede i 1331, er 
der næppe tvivl om at der har været mølle næsten lige så 
længe som der har boet mennesker i området. Tørning Mølle 
var i middelalderen ejet af staten og gamle historier beskriver 
både de skiftende mølleforpagtere og hvordan områdets bøn-
der havde pligt til at få malet deres mel på møllen. Bønderne 
havde også ”hånds- og spandepligt”, hvilket betød at de skul-
le lave gratis arbejde for mølleren. 
Møllen ejes i dag af den selvejende institution Tørning Mølle 
som i 2016 overtog den fra Skov og Naturstyrelsen. 
 
Efter rundvisningen får vi kaffe og lagkage og turen går der-
efter retur til Aarhus.  
Forventet hjemkomst til Viby Torv mellem kl. 17.30 og 18.00. 
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