LOFnyt

Kan du ikke læse nyhedsbrevet?
Besøg Midtjylland

Nyhedsbrev fra LOF Midtjylland
Foråret og det gode vejr er kommet – og med det lysten til at komme ud og få nye oplevelser.
Som noget nyt har du nu med LOF Midtjylland ”Rat til oplevelser”. Det er kør-selv-ture, hvor du
kan opleve hemmelige eller gemte steder. Guider med specialviden om stedet viser rundt og
giver god information. Du kan medbringe din madkurv og lave en rigtig hyggedag ud af turen.
Turene er beskrevet nærmere herunder.

Rat til oplevelser - Den Gamle By i
Århus

Rat til oplevelser - Skærum Mølle og
Nørre Vosborg

Direktør Thomas Bloch Ravn er guide. Han
fortæller om museumsbyen udvikling siden 1996,
senest med en ”ny”, gammel by, der bl.a.
rummer en bygning fra Skottenborg i Viborg.
Læse mere om turen her

Besøg og rundvisning på Skærum Mølle.
Herefter går turen til Nørre Vosborg, hvor der er
guidet vandretur omkring herregården.
Læse mere om turen her

Kend din kommune og by

Besøg i Vestre Landsret

Johannes Vesterby, formand for Teknisk Udvalg,
vil guide os rundt på denne bustur. Vi vil høre om
kommunens plan for såvel private boligområder
og kommunale Institutioner med mere.
Se mere

Der er stadig ledige pladser til vore populære
besøg i Vestre Landsret tirsdag den 21/5 kl.
17.00. Retspræsident Helle Bertung fortæller om
Vestre Landsret og viser rundt.
Tilmeld dig her

Raku-keramik i Birgit Kvornings
keramikværksted
På kurset vælger man sit foretrukne emne, såsom en skål, et fad, en låg-krukke, vase eller
andet og får hjælp til at finde den bedste teknik til netop denne ting.
Se mere om kurset her

Inspirationsdag på Chateau Ø
Inspirationsdag om dyrkning og fremstilling af vin hos årets danske vinbonde 2018, Anders
Overgaard Andersen, Chateau Ø.
Se mere og tilmeld dig her
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