
 

 

 

Endagstur 2017 - Jylland og Fyn 
 

Lørdag den 26. august 2017, kl. 10:00  
 

Universe, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg 
 

Se www.universe.dk og følg på        og på  
 

Kære alle 

Vi indbyder til oplevelsesparken ”Universe” som giver hele familien mulighed for at have det sjovt, 

mens I bliver klogere på naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. 

I parken kan gæsterne bevæge sig fra det ene eksperiment og sjove naturfænomener til det andet, og 

opleve hvordan en af Danmarks største industrivirksomheder, Danfoss, er blevet til. Med andre ord, så 

er Universe Science Park stedet, hvor sjov er videnskab. 

Universe vil gerne begejstre børn og unge for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri. Derfor er 

parken fyldt med en masse fabelagtige oplevelser og attraktioner. Her kan I forsøge at løfte en bil, 

bygge jeres egen vandraket, gå på opdagelse i den virtuelle verden eller prøve nogle af de mange andre 

fede aktiviteter. 

Vi håber på godt vejr, så vi sammen kan hygge os med at gå på opdagelse og blive lidt klogere.  

Vi starter med en rundvisning ”Kend dit Universe”. Turen tager ca. 1 time.  

Vi vil sørge for frokost med drikkevarer og eftermiddagskaffe. 

 
Program: 

10.00 Ankomst v. indgang 

10.30 Rundvisning: ”Kend dit Universe” 

12.00 Frokost 

15:00 Kaffe / Kage 

Parken lukker kl. 17:00 

 

  

Tyvstart besøget, download Universe APP 

                

            i App store eller Google play. 

  

Med sjove spil og mange nyttige oplysninger. 

 
Pris: Foreningen betaler for entré, rundvisning og forplejning. 
 
Tilmelding:  Senest den 1. august 2017 

Via Nemtilmeld: Her 
(Data på alle som ønsker at deltage skal indtastes og alle deltagere skal 
 være medlem af foreningen) 

 
”Er der nogen, der vil medbringe kaffe?” 

 

Vi glæder os til at få en super hyggelig dag med jer. 
 

På foreningens vegne 
Gertrud Skov 

 

Evt. spørgsmål kontakt venligst Gertrud Skov via mail gjskov@mail.dk eller på mobil 21291603. 
 
 

http://universe.dk/
https://marfan.nemtilmeld.dk/11/at-nzf91f75/
mailto:gjskov@mail.dk
https://www.facebook.com/facebook
https://www.youtube.com/user/DanfossUniversePark

