
BUS TUR TIL TØNDER
KNIPLINGS-FESTIVAL

FREDAG DEN 3. JUNI 2022 ● HELDAGSTUR

HYGGE OG SAMVÆR ● INSPIRATION 

TØNDERHALLERNE ● DRØHSES HUS 

TØNDER MUSEUM ● KNIPLINGSUDSTILLING

SALGSMESSE ● FÆLLES-SPISNING



PROGRAM
Kl. 7:00 Afgang fra Skolen for kreativ fritid, Industrivej 13, Viborg 

Kl. 7:40 Opsamling ved P-plads Pårup, Juulsvej 9, 7442 Engesvang

OBS! Send gerne en besked på info@skolenforkreativfritid.dk, om du 

ønsker at stige på bussen i Viborg eller Pårup.

Formiddagskaffe + rundstykke m/smør i bussen/udenfor

Kl. 10:00 Forventet ankomst til Tønderhallerne

Udlevering af adgangsbillet til: - salgsmessen i hallerne

- udstilling i Drøhse´s Hus

- udstilling på Tønder Museum

Kl. 13:00 Mulighed for fælles spisning på Hostrups Hotel

Det er min erfaring fra tidligere kniplings-festivaler, at det kan 

være svært at finde et ledigt bord i byen – derfor denne 

mulighed for fælles spisning. Menuer fremgår ved tilmelding

Kl. 16:00 Afgang fra Tønder Hallerne

Kl. 19:00 Forventet hjemkomst – slut på en spændende dag.

Rejseleder på turen er skolens knipleinstruktør Kirsten Hansen

mailto:info@skolenforkreativfritid.dk


BILLET PRISER
Der er 3 forskellige billet-typer, som du kan vælge imellem i forbindelse med tilmelding til turen.

A: Bustur, formiddagskaffe, billet til Kniplings-festival 425 kr.

B: Bustur, formiddagskaffe, billet til Kniplings-festival 610 kr.

Incl.  2 stk. smørrebrød (185 kr.) bestående af følgende:

Fiskefilet – Remoulade – Citron

Æg & håndpillede rejer – Citron – Mayonnaise – Dild 

C: Bustur, formiddagskaffe, billet til Kniplings-festival 570 kr.

Incl. Cæsarsalat – Romaine (145,kr.) m/ Kylling Supreme – Parmesan 

Du vælger billettype A, B eller C når du tilmelder dig turen på skolens hjemmeside: 

https://skolenforkreativfritid.dk/kurser/?course=225411#!/

Har du spørgsmål til turen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Hansen på e-mail: 

kh@skolenforkreativfritid.dk

OBS! tilmelding til busturen er bindende og tilmeldingsfristen er senest 1. maj pga. busreservation 

og reservation af spisested. Skolens normale betalingsbetingelser er ikke gældende for denne tur!

https://skolenforkreativfritid.dk/kurser/?course=225411#!/
mailto:kh@skolenforkreativfritid.dk


Industrivej 13, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 62 31 (hverdage kl. 08:30 – 09:30)

info@skolenforkreativfritid.dk – www.skolenforkreativfritid.dk

Følg os på Facebook          og Instagram      

BUS TUR TIL TØNDER 

KNIPLEMESSEN I VIBORG 
2024

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen den 20. og 21. april 2024, 

hvor Skolen for kreativ fritid afholder Kniplemessen i Viborg i skolens lokaler.

Følg også med på vores Facebook-side: Kniplemessen i Viborg, hvor information og nye 

tiltag løbende lægges op. Er du på Instagram, kan du også følge skolen på 

@skolenforkreativfritid.dk og @kniplemessen_i_viborg, hvor der løbende lægges 

inspirerende billeder op

.

Du kan læse mere om skolens kniplekurser, øvrige fagtilbud samt tilmelde dig vore kurser 

på: www.skolenforkreativfritid.dk eller ved at sende os en mail på: 

info@skolenforkreativfritid.dk  

På vores hjemmeside under ”fagfolder” finder du flere andre fagfoldere, så kig forbi og lad 

dig inspirere.

Ret til ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.


