
En forårsdag ud i det blå.
Torsdag den 5. maj 2022

Afgang med bus fra Skanderborgs Station kl. 10

          

Fra luften ligner Nørremarkskirken en hjertemusling - fra      Fjordenhus er Olafur Eliassons ikoniske bygning på        
hovedvejen ligner den et skib med kirketårnet som mast.       Vejles havnefront - første bygning tegnet af kunstneren. 
Kirkens indre er udsmykket af kunstneren Peter Brandes       Bygningen er hovedsæde for Kirk Kapital A/S 

Vi vil på turen først besøge Nørremarkskirken i udkanten af Vejle, hvor vi vil få en rundvisning af 
ca. en times varighed.

Derefter vil vi finde et smukt sted måske med udsigt til fjorden, hvor vi kan indtage de medbragte 
sandwich (2 stk. pr. deltager) + øl/vand.                                                                                                 

Efter denne lille frokost tager vi videre til Vejle havn for at besigtige Fjordenhus. Her får vi tid til 
selv at bevæge os rundt og se bygningen både udenfor og indenfor. Hvis I ønsker at forberede jer på 
besøget, kan det anbefales at læse mere om det på denne hjemmeside: www.fjordenhus.dk. 
Efterfølgende kører vi videre ad de smukke østjyske veje til ”Det Gamle Posthus” i Brædstrup, hvor 
der i 2019 blev indrettet restaurant i den renoverede posthusbygning. Her vil vi indtage vores kaffe. 
Derfra går turen tilbage til Skanderborg med ankomst der ca. kl. 17.

Pris for ægtefælle/samlever   (ikke medlemmer)  : 200 kr  .  

Tilmelding senest 20. april til Karin Nielsen   –   ikke til kredskonto  r  :   

E-mail: karinmn@stofanet.dk Mobil: 20 21 27 29  Fastnet: 75 62 77 27 

Tilmeldingen foregår efter ”først til mølle-princippet”, hvor medlemmer har fortrinsret. Der er 
plads til  max 50 deltagere. Tilmeldes der flere, kan I ønske at komme på venteliste.

Efterårsprogrammet udsendes midt/sidst i juni. 
Det består som vanligt af sommerudflugten, der for det meste finder sted først i september, og af  
årsmøde/julefrokost på Sølyst i Skanderborg midt i november. 
Målet for sommerudflugten er endnu ikke fastlagt, men vi er i fuld gang med at få det på plads.
 

http://www.fjordenhus.dk/

