
Gå ikke glip af 
årets sommerture!

1. juli - “Den genfundne bro” &
Skt. Sørens Kirke
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00
Hjemkomst til Klostergade: kl. 17.00 (ca.)

3. juli - Heldagstur til Saxild Strand 
inkl. underholdning
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00
Hjemkomst til Klostergade: kl. 17.00 (ca.)

5. juli - Baunekirken i Tjørring & 
Jens Vejmands Grav, m.m.
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00
Hjemkomst til Klostergade: kl. 18.00 (ca.)

Omtaler, program og priser inde i folderen.

Bindende tilmelding og betaling til kontoret.
Sidste frist for tilmelding: mandag d. 17. juni 2019

2019

Udflugterne er støttet af Magistraten for Sundhed og Omsorg gennem §18-midler.



Mandag d. 1. juli
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00

Hjemkomst til Klostergade: kl. 17.00 (ca.)

Kl. 10.00 afgang med bus fra Klostergade til Den genfundne Bro ved 
Vestbirk. Broen blev indviet i 1899 og førte jernbanen fra Horsens til 
Bryrup over den brusende Gudenå. I 1924 blev Vestbirk vandkraftværk 
bygget, hvilket ændrede Gudenåens forløb med en dæmning. 
Broen blev tildækket i 1925 og blev igen frilagt i 2014 og er nu en 
storslået turistattraktion af høj kulturhistorisk værdi. Vi får hele 
historien om broen i bussen og besigtiger broen både oppefra og 
nedefra. Der serveres en kop kaffe i bussen og en let frokost (sandwich) 
inkl. 1 glas vin/øl på rastepladsen ved broen, hvor der også er toiletter.

“Den genfundne bro” 
& Skt. Sørens Kirke

Kl. 15.00 afgang gennem det smukke Søhøjlandet til Sankt Sørens Kirke 
i Gl. Ry. Kirken er en gammel middelalderlig valfartskirke med en lang 
historie, som vi hører om i bussen.
Ca. kl. 17.00 ankomst til Klostergade.

Pris for medlemmer: 250 kr. 
Pris for ikke-medlemmer: 300 kr. 

Prisen inkluderer vand, formiddagskaffe i bussen og sandwich inkl. 
1 glas vin/øl. Husk fornuftigt tøj og fodtøj.
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 17. juni 2019

Praktisk information:



Onsdag d. 3. juli 
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00

Hjemkomst til Klostergade: kl. 17.00 (ca.)

Heldagstur til Saxild Strand

Pris for medlemmer: 300 kr. 
Pris for ikke-medlemmer: 350 kr. 

Prisen inkluderer frokost inkl. 1 glas vin/øl, eftermiddagskaffe og 
underholdning. 
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 17. juni 2019

Praktisk information:

Kl. 10.00 afgang fra Klostergade i private biler til Saxild Strand, et 
tidligere rekreationshjem ved den smukke Saxild bugt. Stedet ejes i dag 
af Aarhus Kommune og drives af FO med kurser og rekreationsophold, 
væsentligst for seniorer. 
Daglig leder, Henrik Woer, vil fortælle om stedet, og vi besigtiger de 
smukke lokaler og skønne omgivelser og får underholdning og frokost, 
inkl. 1 glas vin/øl.
Efter eftermiddagskaffen går turen tilbage til Klostergade ad den 
smukke kystrute.
Ca. kl. 17.00 forventes ankomst tilbage til Klostergade.



Fredag d. 5. juli
Afgang fra Klostergade: kl. 10.00

Hjemkomst til Klostergade: kl. 18.00 (ca.)

Baunekirken i Tjørring 
& Jens Vejmands Grav

Pris for medlemmer: 350 kr. 
Pris for ikke-medlemmer: 400 kr. 

Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost med vin/øl og kaffe.
Sidste frist for tilmelding er mandag d. 17. juni 2019

Praktisk information:

Kl. 10.00 afgang fra Klostergade med bus ”Vestpå” til Baunekirken 
i Tjørring v/ Herning. Vi kører ad Herning motorvejen og får en kop 
kaffe i bussen. Baunekirken er en moderne rundkirke, bygget i 1977, 
men totalt renoveret i 2011. Vi får en forfriskning og hører om kirkens 
historie og tilblivelse.
Kl. 12.15 afgang til Tjørring gamle kirke, der er en middelalderkirke i 
romansk stil. På kirkegården ser vi Jens Vejmands gravsted med det 
”frønnede bræt” og lidt senere på hovedvej A18 ser vi Erik Heides 
mindesten over Jens Vejmand.

Ca. kl. 13.30 frokost i Hanne Jensbos sommerhus, kaldet ”Trælund”, der 
ligger ca. 3 km fra Hovedvej A 18. Vi serverer grillstegte revelsben med 
flødekartofler og mormorsalat samt et glas vin/øl. Vi nyder naturen og 
de smukke landlige omgivelser, og inden afgang får vi en kop kaffe.

Kl. 16.30 afgang og forventet ankomst Klostergade ca. kl. 18.00.


