FRITIDSARRANGEMENTER HORSENS KOMMUNE
Guidede ture ved Vestbirk Vandkraftværk.
Lør. 6. jun. 2020 kl. 13-14.30
Tag med på en gratis guidet tur og oplev Vestbirk
Vandkraftværk, Danmarks første vekselstrømsværk,
drevet af vandkraft. Jesper Sandgaard er guide på turen
og tager dig med ind på værket, hvor du kan se de store
turbiner og høre spændende fortællinger om stedets
historie. Måske kan du genkende noget herfra for
Vestbirk Vandkraftværk er også kendt som hovedkvarter
for Nissebanden, da den var på Grønland. Vestbirk
Vandkraftværk ligger lige ved Gudenåen i den smukke
natur. Varighed: På turen går vi ca. 3 km - turen tager
ca. 1,5 time. Mødested: Parkeringspladsen ved Søbanke
(mellem Vestbirk og Gammelstrup, hvor kanalen løber
fra Vestbirk Sø). Turleder: Jesper Sandgaard.
Tilmelding: Turen er gratis, men tilmelding er
nødvendig på SMS til 20 43 68 76 eller mail
Dengenfundnebro@horsens.dk. Se også om der er
planlagte guidede ture til. Den Genfundne BroDen
Genfundne Bro og Vestbirk Vandkraftværk. Læs mere
om Vestbirk Vandkraftværk her. Bestil din egen tur med
guide. Udover de faste datoer for åbne gratis ture, er
det muligt for store og små grupper at bestille en tur
hos guiden Jesper Sandgaard enten til Den Genfundne
Bro og/eller Vestbirk Vandkraftværk. Forespørgsel om
pris og tidspunkt på mail til
Dengenfundnebro@horsens.dk eller på 20436876 mellem
kl. 16-18, mandag til torsdag
Sted: Vestbirk Vandkraftværk, Søvejen 60 B, Vestbirk,
Østbirk.
På Toppen af Sondrup Bakker Aflyst.
Søn. 7. jun. 2020 kl. 10-15
Turen går til udsigtshøjen der har en højde af 100 m,
derefter langs Sondrup strand. Turlængde: 13 km.
Turleder Per Thestrup Vilain, Tlf: 42782013, tilmelding
på SMS. Evt. tilslutning på Tudsdamvej 17, 8350
Hundslund kl. 10:30.
Pris: Kørsel: 25 kr, ikke-medlemmer betaler derudover
30 kr for deltagelse.
Sted: Horsens Banegård, Andreas Steenbergs Plads,
Horsens.
Ekstratur - dagstur til Endelave.
Tor. 11. jun. 2020 kl. 11.06.2020
Tag med på en skøn endagstur til den lille ø Endelave,
som ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord. Her er ca. 10
km til Jylland, og sejlturen tager lidt over 1 time.
Endelave By har bevaret sit hyggelige landsbypræg med
gamle huse og frodige forhaver. Den smukke,
afvekslende natur med bl.a. det store, uberørte
naturområde Øvre, gør besøget på Endelave til en stor
oplevelse. Dato 11.06.20. Kl. 08:20. Pris Abonnent:
Voksen: 560 kr. + 15 kr. gebyr. Pensionist: 540 kr. + 15
kr. gebyr. Barn: 435 kr. 15 kr. gebyr // Ikke-abonnent:
Voksen: 610 kr. + 15 kr. gebyr. Pensionist: 590 kr. + 15
kr. gebyr. Barn: 485 kr. + 15 kr. gebyr. Prisen er pr.
person og inkluderer færgebillet, kaffe/the og
rundstykke på færgeturen, frokostbuffet og én øl eller
vand, kaffe og kage samt de nævnte adgange i

programmet. Oplev skønne Endelave. På denne hyggelige
endagstur til Endelave bliver vi, efter en dejlig færgetur
med kaffe og rundstykker, modtaget på havnen af ø-guide
Tove Yde. Her vil hun fortælle om dagens program.
Efterfølgende går turen mod Museumsgården, hvor vi skal
opleve det lille lokale museum, kirken, udsigten fra
kirketårnet og en guidet tur med spændende fortællinger
og smagsprøver. Efter en skøn og oplevelsesrig formiddag
nydes frokosten på Endelave kro. Om eftermiddagen skal
vi på en to timers ø-tur i traktorvogne gennem det
fredede naturområde Øvre. Undervejs på turen skal vi
nyde en kop kaffe og lidt hjemmebag, inden turen slutter
midt i Endelave By. Her har vi en lille time til at udforske
landsbyen, havnen og stranden, inden færgen sejler
tilbage mod fastlandet. Tidsplan. Kl. 08:20: Afgang
Snaptun. Husk at medbringe tilsendt færgebillet. Kaffe/te
og rundstykke på færgeturen, som serveres i salonen i
venstre side af færgen. Kl. 09:30: Ankomst til Endelave.
Ø-guide Tove Yde tager imod jer på havnen. Kl. 09:45: I
skal have rundvisning på Endelave Museum, i kirken og
kirketårnet samt have en guidet tur med spændende
fortællinger og smagsprøver. Kl. 12:00: Ø-guiden følger
hele gruppen til kroen, hvor i får dejlig buffet med
hjemmebagt brød, sild, lune retter, pålæg og ost samt en
øl eller vand. Kl. 13:00: Traktortur øen rundt. Der er kaffe
og kage fra Cafe Havfruen med på turen. Kl. 15:00:
Traktoren sætter jer af midt i byen, så i kan opleve øen
på egen hånd. Kl. 16:10: Færgen sejler. Ø-guiderne er
teknisk arrangør. Medbring din tilsendte billet i udprintet
form. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at færgebilletten er
vedhæftet kvitteringsmailen. HUSK at printe og medbringe
den på dagen. Der skal udskrives 1 færgebillet pr. købt
Endelave billet. Du skal selv sørge for transport til og fra
færgen. Vi mødes ved færgen, der sejler fra Snaptun Havn
kl. 08.20. Kom i god tid
Pris: 435-610 kr.
Sted: Endelave, Endelave, Horsens.
Dagstur til Endelave.
Tor. 18. jun. 2020 kl. 18.06.2020
Tag med på en skøn endagstur til den lille ø Endelave,
som ligger i Kattegat ud for Horsens Fjord. Her er ca. 10
km til Jylland, og sejlturen tager lidt over 1 time.
Endelave By har bevaret sit hyggelige landsbypræg med
gamle huse og frodige forhaver. Den smukke, afvekslende
natur med bl.a. det store, uberørte naturområde Øvre,
gør besøget på Endelave til en stor oplevelse. Dato
18.06.20. Kl. 08:20. Pris Abonnent: Voksen: 560 kr. + 15
kr. gebyr. Pensionist: 540 kr. + 15 kr. gebyr. Barn: 435 kr.
15 kr. gebyr // Ikke-abonnent: Voksen: 610 kr. + 15 kr.
gebyr. Pensionist: 590 kr. + 15 kr. gebyr. Barn: 485 kr. +
15 kr. gebyr. Prisen er pr. person og inkluderer
færgebillet, kaffe/the og rundstykke på færgeturen,
frokostbuffet og én øl eller vand, kaffe og kage samt de
nævnte adgange i programmet. Oplev skønne Endelave.
På denne hyggelige endagstur til Endelave bliver vi, efter
en dejlig færgetur med kaffe og rundstykker, modtaget på
havnen af ø-guide Tove Yde. Her vil hun fortælle om
dagens program. Efterfølgende går turen mod
Museumsgården, hvor vi skal opleve det lille lokale
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museum, kirken, udsigten fra kirketårnet og en guidet
tur med spændende fortællinger og smagsprøver. Efter
en skøn og oplevelsesrig formiddag nydes frokosten på
Endelave kro. Om eftermiddagen skal vi på en to timers
ø-tur i traktorvogne gennem det fredede naturområde
Øvre. Undervejs på turen skal vi nyde en kop kaffe og
lidt hjemmebag, inden turen slutter midt i Endelave By.
Her har vi en lille time til at udforske landsbyen, havnen
og stranden, inden færgen sejler tilbage mod
fastlandet. Tidsplan. Kl. 08:20: Afgang Snaptun. Husk at
medbringe tilsendt færgebillet. Kaffe/te og rundstykke
på færgeturen, som serveres i salonen i venstre side af
færgen. Kl. 09:30: Ankomst til Endelave. Ø-guide Tove
Yde tager imod jer på havnen. Kl. 09:45: I skal have
rundvisning på Endelave Museum, i kirken og kirketårnet
samt have en guidet tur med spændende fortællinger og
smagsprøver. Kl. 12:00: Ø-guiden følger hele gruppen til
kroen, hvor i får dejlig buffet med hjemmebagt brød,
sild, lune retter, pålæg og ost samt en øl eller vand. Kl.
13:00: Traktortur øen rundt. Der er kaffe og kage fra
Cafe Havfruen med på turen. Kl. 15:00: Traktoren
sætter jer af midt i byen, så i kan opleve øen på egen
hånd. Kl. 16:10: Færgen sejler. Ø-guiderne er teknisk
arrangør. Medbring din tilsendte billet i udprintet form.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at færgebilletten er vedhæftet
kvitteringsmailen. HUSK at printe og medbringe den på
dagen. Der skal udskrives 1 færgebillet pr. købt
Endelave billet. Du skal selv sørge for transport til og fra
færgen. Vi mødes ved færgen, der sejler fra Snaptun
Havn kl. 08.20. Kom i god tid
Pris: 435-610 kr.
Sted: Endelave, Endelave, Horsens.
Tunø rundt -Højde 24m.
Søn. 21. jun. 2020 kl. 08.15-18.15
Turen starter ved Hou Færgehavn, vi går samlet
ombord. Vi går øen rundt og bestiger bjerget på 24 m
med flot udsigt. Vi går på skrænter, gennem mose og
skov, langs kysten og ser på årstidens fauna og flora.
Turen er lettere kuperet.Sejltiden er 55 min. Turledere
Merete Madsen Tlf: 28933303. Iris Francek Tlf:
22497328. Evt tilslutning Tunøfærgen Havnegade 4b,
Hou, 8300 Odder kl. 9.00. turlængde 14 km
Pris: Kørsel 40 kr Færgebillet 70 for voksne og 36
pensionister. Ikke-medlem betaler 30 yderligere.
Sted: Horsens Banegård, Andreas Steenbergs Plads,
Horsens.
Ejer Bjerge - 171 meter.
Ons. 24. jun. 2020 kl. 10-14
Ejer Bjerge er området med Danmarks højeste bakker,
Møgelhøj, Ejer Bavnehøj og Møllehøj. Området er et
morænelandskab, skabt i sidste istid. På Ejer Bavnehøj
findes genforeningstårnet fra 1923.Turlængde: 8 km.
Turleder Ingvard Nørgaard tlf: 2826 3900. Evt.
tilslutning på Ejer Bavnehøj, Ejer Bavnehøjvej 1, 8660
Skanderborg nkl. 10:30
Pris: Kørsel: 25 kr.
Sted: Horsens Banegård, Andreas Steenbergs Plads,
Horsens.

Mindfulness i kajak - fem dage ved Gudenåen.
Lør. 27. jun. til ons. 1. jul. 2020 Lør 27.06 kl. 14 til ons kl.
16
Sommer, sol og mindfulness. Vi bor i skoven helt tæt på
den smukke Salten Å, der forbinder den fredede Salten
Langsø med Gudenåen. Vi vil ro langsomt på Salten Å,
Gudenåen og Mossø, mens vi praktiserer mindfulness. Du
behøver ingen erfaring med kajak, da vi ror i stabile
kajakker for begyndere. Du behøver heller ingen erfaring
med mindfulness. Første gang er altid noget særligt :-).
Indhold Langsomme roture i smukt gammelt
klosterområde Mindfulness meditationer Meditative
øvelser i skov og på strand. Stedet hvor vi bor er en
gammel boplads hvor mennesker har boet i stenalderen
fordi der var mange fisk de kunne leve af i åen. Senere
bosatte munke sig i området og byggede klostre langs
Gudenåen. På en af vores kajakture ror vi til Klostermølle
der i middelalderen var et kloster. Naturoplevelser,
mindfulness, bevægelse og fællesskab er hver især gode
og dokumenterede metoder til at slippe fri af
tankemylder, komme ned i tempo og finde hjem i sig selv.
På dette kursus kombinerer vi de 4 redskaber. Og uanset
om du har små eller store udfordringer i dit liv er du
meget velkommen
Pris: Dobbeltværelse 3875 kr Eneværelse + 600 kr.
Sted: P-pladsen, Gl Ryevej , Ry.
Guidede ture ved Den Genfundne Bro.
Ons. 1. jul. 2020 kl. 13-14.30
Ved Den Genfundne Bro smelter kultur og natur sammen.
Tag med på en guidet tur ved Den Genfundne Bro, så du
kan nyde den smukke natur ved Gudenåen, samtidig med
at du hører den spændende historie tur om broen og den
restaurering den gennemgik, efter at have været gemt
væk i en dæmning ved Gudenåen siden 1925. Tidspunktet
for turen er lagt så man med fordel kan tage sin madkurv
med og nyde maden eller kaffen i den skønne natur. Turen
er gratis. Varighed: 1-1,5 time. Mødested:
Parkeringspladsen, Vestbirkvej 2A, 8740 Brædstrup - hvor
naturstien krydser Vestbirkvej. Turleder: Jesper
Sandgaard - Horsens Kommunes guide. Tlf. 20436876 eller
mail: dengenfundnebro@horsens.dk. Tilmelding: ikke
nødvendig. Se også om der er planlagte guidede ture til
Den Genfundne Bro og Vestbirk Vandkraftværk her.
Guidede ture for større grupper. Er I en større gruppe, der
gerne vil på en guidet tur ved Den Genfundne Bro? Så
kontakt guide Jesper Sandgaard på mail:
dengenfundnebro@horsens.dk eller tlf. 20 43 68 76 i
tidsrummet fra kl. 16.00-18.00 og hør mere. Find vej. Den
nyanlagte P-plads ligger ved Vestbirkvej 2, Brædstrup.
(Hvis du bruger GPS er det vigtigt at du indtaster
Brædstrup, ellers havner du i Østbirk). Fra P-pladsen er
der en kort gåtur på ca. 300 meter hen til broen. For
ryttere er der etableret et vadested. Har man mod på det
kan man også gå eller cykle en rundtur, forbi den gamle
klædefabrik og Vestbirk Vandkraftværk. Turen er på ca.
3,7 km. Ønsker man flere dage i den smukke natur er der
mulighed for overnatning på Vestbirk Camping. Historien
om Den Genfundne Bro. Den Genfundne Bro er på kort tid
blevet en af de største attraktioner i Horsens. Kender du
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historien om broen eller vil du gerne have den opfrisket,
så læs om Den Genfundne Bro her. Guidede ture i 2020.
Onsdag 01.07 kl. 13.00. Lørdag 04.07 kl. 13.00. Søndag
19.07 kl. 13.00. Onsdag 12.08 kl. 13.00. Lørdag 29.08 kl.
13.00. Søndag 27.09 kl. 13.00. Onsdag 14.10 kl. 13.00
Sted: P-pladsen til Den Genfundne Bro, Vestbirkvej 2,
Brædstrup.
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