
 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” indbyder 
til heldagstur torsdag den 3. september 2020 

Med besøg på Fængselsmuseet i Horsens,  

Danmarks Industrimuseum og Fjordenhus i Vejle.  

Det bliver en tur med mange oplevelser af vidt forskellig karakter, man kan næsten sige 

med ”Fængslende oplevelser”.  Det er både spændende historie og kultur. 

 

Praktiske oplysninger! 

Vi kører i private biler.  Ved tilmelding skal det oplyses om du/I vil/kan køre og stille bil 

til rådighed mod godtgørelse, der overføres til chaufførens bankkonto umiddelbart efter 

turen. Der er budgetteret med 4 i hver bil. 

 

Mødested og tid: 

Vi mødes på P-pladsen ved SG-huset på Ryttervej kl. 07.30. I tilfælde af regnvejr mødes 

vi inden for i hallen. Der er afgang senest kl. 07.45, hvor der køres mod Horsens. 

 

Hvad får du? 

Transport, entré og guide på de 2 museer og på Fjordenhus. På turen bydes der på en let 

frokost i Fængselsmuseets Spisehus 8F.  Drikkevarer for egen regning. 

 

Tilmelding: 

Senest fredag den 14. august på havblik@sydfynsmail.dk evt. til Ellen på tlf. 4224 

4854.  Da der kun er 25 pladser på turen tildeles disse efter ”først til mølle”. 

 

Deltagerbetaling: 

For deltagelse i turen betales 475,00 kr., der overføres til konto i Fynske Bank: reg.nr.  

0815 konto 815 951 4707. Betaling skal foretages umiddelbart efter at tilmeldingen er 

bekræftet.   

 

Program for turen: 
 

Første stop er Fængselsmuseet i Horsens – Fussingsvej 8 – vær fremme senest kl. 09.45: 
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Kom ind bag murene i et hus, hvor nøglen sidder 

udvendig i døren. Et sted vi næppe ønsker at 

kommer til at opholde os.  Kom og se, hvordan det 

var engang i et fængsel, der blev taget i brug i 1853 

og nedlagt i 2006. 
 

Vi får en guidet tur i fængslet og bliver sikkert også 

informeret om flere af de mere markante 

”personligheder”, der har haft ”husly”.  Et par af de 

mest kendte er nok tidligere justitsminister og 

svindler Alberti og flugtkongen Carl Emil 

Lorentsen.  Vi vil også få viden om den udvikling 

kriminalforsorgen har været igennem i de mere end 

150 år fængslet har eksisteret.  Læs mere på 

https://faengslet.dk/ 

 

Efter rundvisningen er der frokost i Spisehuset 8F. 
 

Næste stop er Danmarks Industrimuseum – 

Gasvej 17, 8700 Horsens – vær fremme kl. 13.00 

Danmarks Industrimuseum åbnede i 1977.  Tanken 

om et industrimuseum begyndte i 70’erne med en 

gruppe borgere, virksomheder og organisationer.  

Museet blev etableret ved overtagelsen af byens 

tidligere elektricitetsværk, der ligger tæt på 

industrikvarteret og havnen.   
 

Et interessant sted, hvor man kan gense ting fra 

tidligere tider, der ikke bruges mere, men ikke 

mindst følge den industrielle udvikling gennem 

mange år.  

Læs mere på https://industrimuseet.dk/ 

 

Sidste stop er Vejle med besøg på Fjordenhus – 

Havneøen 1.  Vær fremme senest kl. 15.20. 

Fjordenhus ligge på havnefronten i Vejle og er det 

første bygningsværk af kunstneren Olafur Eliasson, 

der er verdenskendt. 

I bygningen kan man samtidig se flere af 

kunstnerens værker. 
 

 

Det er en markant bygning på 9.000 m² og består af fire sammenhængende cylindre, der med 

en højde på 28 meter rejser sig op af vandet og skaber en forbindelse mellem Vejle Fjord og 

Vejle centrum. Det er en speciel bygning, der skal opleves. Læs mere på: 

https://www.fjordenhus.dk/dk/. 
 

For at få den fulde oplevelse af besøget i bygningen, får vi en guidet rundvisning. 
 

Efter besøget kører vi tilbage til Svendborg mættet med indtryk fra dagen. 
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