
 
 

Danske Anlægsgartnere  

Seniorklubben              Sensommertur 2017 

 

Alle medlemmer med ledsager inviteres til Viborg og omegn 7. - 8. september 2017 

Torsdag den 7. september 

Kl. 11 mødes vi ved Golf Hotel Viborg Randersvej 2, 8800 Viborg hvor vi parkerer bilerne.  

Derefter går vi sammen op i byen hvor 2 -3 medarbejdere fra Viborg kommunes Trafik og Veje 

undervejs gennem byens gågader og torve vil fortælle om det store renoveringsarbejde, der indbragte byen 

Brolæggerprisen 2016. 

Kl. 13 spiser vi en lækker frokost på Café Arthur 

Derefter er der mulighed for på egen hånd at udforske byen – f. eks. Domkirken, Skovgårdsmuseet, de 

hyggelige gamle gader, butikker og måske en kop kaffe på en af byens mange cafeer. 

Kl. 18.30 mødes vi på Golf hotellet til en dejlig 3- retters middag, og resten af aftenen hygger vi os sammen 

Fredag den 8. september 

Kl. 7 – 9 morgenbuffet 

Kl. 9.45 kører vi samlet til Bruunshåb Gl. Papfabrik, hvor vi kl. 10 får en guidet rundvisning. 

Her kan vi opleve et af Danmarks få arbejdende fabriksmuseer. Fabrikken ligger smukt i mølleådalen nær 

Viborg, og her har lyden af mennesker og maskiner kunnet høres siden industriens barndom. 

Et finurligt transmissionssystem med aksler, hjul og drivremme trækker de gamle maskiner, der omdanner 

affaldspapir til pap.  

Kl. 12 slutter vi af med frokost på Rindsholm Kro. 

I kroens park ligger Danske soldaters mindelund på historisk grund, til minde om kampen ved Rindsholm 

Kro den. 4. juli 1849, hvor brave danske dragoner og infanterister afværgede et preussisk angreb på 

Viborg, og til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens 

tjeneste. Kroens ejer vil fortælle om mindelunden. 

Derefter siger vi farvel til hinanden efter et par hyggelige dages samvær. 

Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 1.100, – drikkevarer er for egen regning under hele opholdet 

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage – sidste frist for tilmelding fredag den 25. august 

Steen Hegnet Knudsen: steenhegnetknudsen@mail.dk – mobil 21 25 94 34 

 

Per Hjerrild Jensen: post@hmanlaeg.dk – mobil 20 25 56 17 
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