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Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand og Lene Hjorth, Rebildhus 
sekretær  formand@rebildturist.dk 
   Tlf.: 9839 1200 

Næstformand:  Kjeld Thomsen 
   naestformand@rebildturist.dk 
   Tlf.: 4091 0587 

Kasserer:   Jens-Peder Vium 
   kasserer@rebildturist.dk 
   Tlf.: 4088 6833 

CVR:   3577 3495  

Bankkonto:  Sparekassen Danmark, Skørping Afd. 
   (9070) 182 56 30844 

Indmeldelse:  På www.rebildturist.dk eller ved henvendelse til et be-
styrelsesmedlem. 

Rebild Turistforening • Rebildhus • Rebildvej 25, 9520 Skørping 
Tlf.: 4088 6833 • info@rebildturist.dk • www.rebildturist.dk 

EnÊstoltÊdirektørÊJørgenÊSolvstenÊSkriverÊÊvisteÊosÊrundtÊpåÊNørlundÊSavværk. 
IÊaltÊ100ÊdeltagereÊvedÊ2ÊarrangementerÊiÊjuniÊogÊaugustÊ2021 
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2022 
Rebild Turistforening 

turistforening for  
Rebild Kommune og omegn 

Rebild Turistforenings idégrundlag er at styrke medlem-
mernes kompetencer i rollen som værter for deres gæster. 
Det betyder, at vores arrangementer ikke alene skal være 
underholdende og hyggelige, de skal også give deltagerne 
ny viden og indsigt med hjem. Viden som de kan bruge, 
når de får gæster. 

PåÊtoppenÊafÊREGANÊVestÊmedÊJensÊVinge,Êsept.Ê2021 



 

Side 2 

HerÊfinderÊduÊTuristforeningensÊarrangementer 
Her er en lille oversigt over de steder, hvor du kan få information om vores arran-
gementer. Så kan du vælge de arrangementer, du og familien vil deltage i. Arran-
gementerne kan være naturvandringer, byvandringer, virksomhedsbesøg eller 
foredrag. 
Oversigten få du i vores halvårsprogram, som udkommer først i januar og august 
måned. Som medlem får du det tilsendt pr. mail. Når du modtager halvårspro-
grammet er arrangementerne lagt ud på www.derudad.dk. Herfra er der et link til 
tilmeldingen på www.Place2Book.com.  

Arrangementerne finder du også i Det sker sektionen bagest i det husstandsom-
delte magasin Der•udad. Her kan du finde Turistforeningens arrangementer i de 
2-3 måneder magasinet dækker. 

2-3 uger før det enkelte arrangement får du tilsendt en 2-siders brochure, der om-
handler det forestående arrangement. Som medlem får du brochuren nogle dage 
før den bliver sendt til modtagerne af Turistforeningens nyhedsbrev. Hvis med-
lemmerne har optaget alle pladser, bliver brochuren slet ikke sendt som nyheds-
brev – Man skal ikke reklamere for en vare, man ikke kan levere! 
 
Medlemsfordele 
Der er to særlige fordele, du har som medlem af Rebild Turistforening. For det 
første får du halvårsprogram og brochurer nogle dage før alle andre, så du kan få 
plads til arrangementerne. De er nemlig tit er udsolgt. For det andet deltager du til 
en særlig favorabel medlemspris. Endelig støtter du vores arbejde med at fremme 
den lokale turisme i vores område, fx via Rebild i ord og billeder, hvor folk fra 
mange hjørner af Rebild Kommune fortæller om de steder, de besøger med deres 
gæster. Fortællingerne publiceres bl.a. i magasinet der•udad. 
 
Tilmelding 
For de arrangementer, der har tilmelding gælder, at tilmelding kan ske på en ud af 
3 måder. A) hos www.derudad.dk der fører dig til www.Place2Book.com eller b) 
pr. e-mail til info@rebildturist.dk, eller som sidste udvej på tlf. 4088 6833.  
 
RebildÊiÊOrdÊogÊBilleder 
Rebild Turistforenings idégrundlag er at styrke medlemmernes kompetencer i 
rollen som værter for deres gæster. For at leve op til idégrundlaget skubber vi til 
diverse borgere for at få den til at fortælle om deres oplevelser, når de sammen 
med deres gæster har besøgt et af deres favoritsteder. Alle fortællingerne publice-
res på vores hjemmeside og udvalgte fortællinger bliver flot sat op og publiceret i 
magasinet der•udad. Vi modtager gerne medlemmernes m.fl. råd om, hvordan vi 
kan gøre Rebild i ord og billeder endnu bedre.  

Har du et sted, du er særlig glad for at besøge med dine gæster, så tøv ikke, men 
henvend dig til redaktionen, som i skrivende stund består af Jens-Peder Vium. 
For kontaktoplysninger, se denne folders bagside.  
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HjemmesideÊogÊFacebook 
Som basis for vores kommunikation har vi vores hjemmeside, 
www.rebildturist.dk. I afsnittet ”Sådan arbejder vi” finder du bl.a. den samlede 
bestyrelse, bestyrelsens forretningsorden og foreningens vedtægter. Under 
’Arrangementer’ finder du det seneste års arrangementer med det nyeste øverst. 
Her kan du hente den 2-siders brochure med de relevante dataljer om arrange-
mentet. Du kan også melde dig ind, ligesom du kan tilmelde dig vores nyheds-
brev; nyhedsbrevet er for ikke-medlemmer, der ønsker at følge med i vores 
kommunikation. 

Vi opererer også på Facebook. Hvis du ikke allerede har ’liket’ os, så gøres det 
ved at søge på Rebild Turistforening. Efter hvert arrangement bringer vi en lille 
fortælling i ord og billeder om, hvad der passerede.  
 

Firmaordning 
Firma– og institutionsmedlemmer har fremover ret til at lade deres med-
arbejdere deltage til medlemspriser. Små firmaer tilmelde tre medarbej-
dere og de mellemstore og store kan tilmelde op til fem medarbejdere. 
Tilmelding skal ske pr. e-mail med oplysning om firmanavn og deltager-
navn.  
 

KontingentsatserÊ2022 
Kr. 150,00 for enkeltpersoner 
Kr. 200,00 for familier 
Kr. 275,00 / 550,00 / 1.100,00 for virksomheder 

DenÊhimmerlandskeÊspillemandsmusiksÊrødderÊ 
v/ÊRebildspillemændenesÊgruppeÊ1 


