SOGNEUDFLUGT DEN 6. SEPTEMBER 2018 TIL HORSENS OG VEJLE.

Landskabsskulpturen i
Tørskind - én af Danmarks få

Vejlefjords historie
Horsens fængselsmuseum
Her, i det gamle Horsens
Statsfængsel og Europas største
fængselsmuseum, kan du opleve en
unik, mindeværdig og prisvindende
oplevelse.
”Mærk den specielle stemning krybe
helt ind under huden”

Vi er stolte af vores
spændende historie, som
heldigvis er veldokumenteret
med både dokumenter,
effekter og ikke mindst
billeder.

landskabsskulpturer - oplagt til
en picnic.
Både grusgraven og udsigten til
den nærtliggende Vejle Ådal
giver nye oplevelser ved hvert
besøg, alt efter hvilken tid på
døgnet og året, grusgraven
besøges. Som Robert Jacobsen
selv udtrykte det, er naturen i
Tørskind ”ikke for tøsedrenge”.

”Naturen her er smilende og af
enestående skønhed“

Vi kører fra P-pladsen ved Hjerting Kirke kl. 8.00. Som vanligt gør vi holdt på vejen og får
rundstykker, kaffe og te. Vi håber at ankomme lidt før kl. 10 til Fængselsmuseet i Horsens, hvor vi
først får en halv times introduktion. Derefter er der en time, hvor man på egen hånd kan gå
omkring i bygningerne.
Kl. 11.30 kører vi så til Hotel Vejle Fjord, hvor vi skal spise en dejlig middag. Der bliver muligvis
også tid til en gåtur i den smukke park omkring Vejle Fjord. Fra kl. 14 til ca. 14.45 vil der være
historiefortælling ved slotskustode Olav Jonas " Fra dengang til nu. "

Kl. 15 ca. kører vi mod Tørskind Skulpturpark ved Egtved, hvor vi vil nyde vores medbragte kaffe og
se på Robert Jacobsens og Jean Clareboudts landskabsskulpturer.
Vi forventer at være hjemme i Hjerting ca. 17.30, og vi håber på en rigtig dejlig dag med sol,
sommer og godt fællesskab.
--------------------------------Pris pr. person for mad, drikkevarer til hele dagen, entre og foredrag 400 kr.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret senest den 10. august 2018.
Kontant eller mobilpay 91877

Menighedsrådet ved Hjerting Kirke.

