Trehшje Naturpark

- vejen til
gode
oplevelser

Trehшje Naturpark
en natur- og kulturoplevelse
Et udsnit af Ester og
Peter Mosekjærs smukke landsted med kunst,
have og fugle til fryd
for øje og sind.

Fårehyrden fortæller
- en af mange turoplevelser i Trehøje Naturpark,
som er et ca. 25.000 hektar stort naturområde,
beliggende ca. 15 km
vest for Herning.

Nyt elektronisk
billede ind her

Naturoplevelserne er i sig selv imponerende.
Her midt på Skovbjerg Bakkeø findes resterne af den jyske hede med uspoleret
udsyn, fred og stilhed med indlandsklitter, der fortæller om sandstormens rasen
og tidligere tiders barske tilværelse på disse egne, men også med ådale, ældgammelt egekrat og stille skovsøer og overalt et rigt dyreliv med især ræve, rådyr
og hjorte.

Trehøje Naturpark 2014/15
Bemærk: Dette katalog er gældende for 2 år.

Turene i dette katalog er et idéoplæg og en appetitvækker!
Vi sammensætter gerne turene helt efter jeres ønske! Forslagene er baseret på endagsture i Trehøje Naturpark samt flerdages ture i et større område, med gode overnatningsmuligheder. Vi er nabo til en lang række oplevelsessteder, som
giver os meget gode muligheder for at tilbyde spændende
flerdages arrangementer med lokale guider.
Vi gør forberedelserne lettere oplevelsen bedre og deltagerne meget tilfredse!
Prøv vore tilbud på gruppeture med komplet
tilrettelægning og lokale guider på hele turen.
Har I lyst til at besøge vor egn, så kontakt os på:
Trehøje Naturpark, tlf. 97 13 72 01,
e-mail: d.j.kier@mail.dk
eller på
Trehøje Turistinformation, tlf. 96 27 07 08,
e-mail: trehoje@trehoje-turist.dk.
www.trehoje-turist.dk
Find os på Facebook og se kataloget på www.google.dk, skriv i
søgefeltet „En tur i Trehøje Naturpark“
Vi glæder os til at betjene jer og byde jer velkommen som vore
gæster!
Venlig hilsen Trehøje Naturpark
Bemærk: I august 2014 tilbydes en ekstra oplevelse!
Aftenopførelse af teaterstykket „Kulstykket“ om livet i brunkulslejerne. Stykket opføres i Abildå brunkulsleje i dagene 26.-30.
august 2014 og kan kombineres med en tur fra kataloget.
1

En tur i Trehøje Naturpark!
Turforslag nr. 401
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg,
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Besøg på Kildehøj „leve-bo-miljø“
Kort præsentation af nogle af Vildbjergs „fyrtårne“
Middag – Hotel Vildbjerg
Over Trehøje Bakke til Abildå Brunkulsleje
Kaffe på Ørnhøj Hotel
Besøg på Præstbjerg Naturcenter, ankomst
Over Tihøje til Vildbjerg, ankomst

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 11.15
kl. 12.00
kl. 13.45
kl. 15.15
kl. 16.30
kl. 17.30

Pris pr. deltager kr. 295,00
Besøg på Kildehøj, et helt anderledes plejehjem. Rundvisning og
orientering om tanken bag et „leve-bo-miljø“.
Vildbjerg er en by med smukke bygninger, driftige virksomheder,
kunst og ikke mindst moderne skole- og idrætsfaciliteter. Vi præsenterer nogle få af disse „fyrtårne“.
Besøget i Abildå Brunkulsleje omfatter orientering om lejets historie, demonstration af lejet i brug, besøg på udstillingen, evt. lille
tur i den smukke natur. Vi stopper ved Præstbjerg Naturcenter,
hvor guiden fortæller om det spændende udflugtssted, som årligt
besøges af ca. 100.000 gæster.
Eksempel fra tilfredse kunder:
Det var en virkelig vellykket tur.
Alle deltagerne var særdeles tilfredse.
Mandagsklubben Holstebro
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- fortryder man aldrig!
Turforslag til tur nr. 402
Besøgssteder:
Tidsplan:
Ankomst ved Aulum Mølle
kl. 10.00
Lokal guide tages op
Besøg i Ørre gl. Missionshus ved Storåen
kl. 10.15
Over Ørre Hede med Kjeltringestenen og Helenes Hus
Besøg på Fårbæk Flaskecentral
kl. 11.30
Middag i Haderup Kultur og Idrætscenter
kl. 12.45
Turen går via den gamle rullebane i „Fliegerhorst Grove“ til
flygtningekirkegården i Grove
kl. 14.45
Via Hosekræmmergården til Herregården Lergrav
Den gamle Mølle i Aulum. Ankomst
kl. 15.30
Hyggestund i møllen med kaffe og efterfølgende rundvisning og
fortælling. Afgang fra møllen
kl. 16.45
Pris pr. deltager kr. 295,00

Turen går om ad Danmarks nok mindste missionshus, „Nazaret“ bygget i 1889, nu
museum, og ud på Ørre hede med besøg i fattighuset „Helenes Hus“ det sidste
af i alt 6 fattighuse i Danmarks fattigste by „Sammelsted by“. Vi får den spændende beretning om Taterkongen Johannes Axelsen og om digteren St. Steensen
Blicher, der her blev inspireret til at skrive novellen „Kjeltringeliv“. Turen går
videre til det tidligere mejeri i Fårbæk, der nu er indrettet som flaskecentral. Vi
overværer, hvordan man sorterer og klargør den daglige indlevering af 70.000
genbrugsflasker og følger det sindrige system, før flaskerne er klar til forsendelse
og genbrug.
Efter middagen går turen videre ad den gamle rullebane i „Fliegerhorst Grove“ til
besøg på flygtningekirkegården i Grove, der med sine godt 1000 grave fortæller
sit tydelige sprog om efterkrigstidens tragiske skæbner. Vi ser Grove kirke og får
beretningen om den mystiske forsvinden den 5. maj 1945 af kirkens klokke, før
turen fører os forbi Hosekræmmergården, hvor de tragiske begivenheder, beskrevet af Blicher novellen „Hosekræmmeren“ blev udspillet.
Før vi når Aulum Mølle ser vi herregården Lergrav, en gammel herregård, der
er blevet til en ny herregård. I den gamle mølle er der hyggestund med kaffe,
rundvisning og fortælling om møllens historie. En tur fyldt med historie og
anekdoter.
3

På tur i Trehøje Naturpark
Turforslag nr. 403
Besøgssteder:
Tidsplan:
Ankomst ud for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 				
Lokal guide tages op -toiletbesøg
kl. 10.00
Besøg i Den gamle Smedie
kl. 10.30
Ankomst Vildbjerg Sports- og Kulturcenter –
rundvisning
kl. 11.30
Middag på centret
kl. 12.00
Over Tihøje til Præstbjerg Naturcenter, ankomst kl. 13.45
Kaffe i Landsbycenter Vind
kl. 14.30
Besøg hos kunstnerparret
Ester og Peter Mosekjær, ankomst
kl. 16.00
Over Trehøje til Vildbjerg, ankomst
kl. 17.30
Pris pr deltager kr. 300,00
„Den gamle Smedie“ er et arbejdende værksted med ild på
essen. Der fortælles om stedets og fagets historie, mens smeden smeder f. eks. hestesko, der kan købes som souvenir.
På turen til Tihøje fortælles om egnen, heden, urfuglen og
højenes historie. På Præstbjerg Naturcenter orienteres der
om det store projekt samtidig med rundvisning. I Landsbycenter Vind fortælles historien bag den lille landsbys flotte
center. Hos Ester og Peter Mosekjær fremvises have, hus,
fugle og kunst. Stedet oser af kreativitet og skaberglæde.
Der er mulighed for køb af stenkunst og malerier. Stop på
Trehøje med et kig ud over heden.
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-væk fra tidens stress og jag!
Turforslag nr. 404
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Besøg på „Kildehøj“ Leve-bo-miljø
Middag på Hotel Vildbjerg.
Over Tihøje og Præstbjerg til fårehyrden på
Vind Hede. Ankomst
Kaffe på Landsbycenter Vind
Afgang fra Landsbycenter Vind
På tur i Statsskovene med besøg i studefolden
og på Lærkehøj.
Over Sørvad til Vildbjerg. Ankomst

Tidsplan:
kl. 10.15
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 13.45
kl. 15.00
kl. 15.45
kl. 17.30

Pris pr. deltager kr. 305,00

I prisen er indregnet kr. 400 i statsafgift for brug af skovveje.

Kildehøj -et anderledes plejehjem. Rundvisning og orientering om tanken bag et „leve-bo-miljø“. På turen til Tihøje
fortælles om egnen, heden, urfuglen og højenes historie.
Besøget på Vind hede hos Danmarks eneste professionelle
fårehyrde Berit Kiilerich omfatter demonstration af hyrden og
hundens samarbejde samt en kort orientering om heden og
om en fårehyrdes uddannelse og job. Under besøget i Stråsø
Plantage fortælles om studedrift, H.C. Andersen på Lærkehøj
og Kaj Munks hede.

5

En tur i Trehøje Naturpark
Turforslag nr. 405
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Via industriområdet og Tihøje til Præstbjerg
Naturcenter. Ankomst
Rundvisning og fortælling.
Let frokostbuffet på Sørvad Kultur- og Idrætscenter
Besøg i „Halmhuset“ Ørnhøj
Kaffe på Ørnhøj Sportscenter
Besøg på Trehøje Museum
Over Abildå og Trehøje Bakker til Vildbjerg.
Ankomst

Tidsplan:
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 14.45
kl. 15.45
kl. 17.30

Pris pr. deltager kr. 295,00
På vej til Præstbjerg Naturcenter fortælles om erhvervsudviklingen i Vildbjerg, om Tihøje, urfuglen og heden. På
Præstbjerg orienteres om det store projekt samtidig med en
rundvisning. Ved besøget i „Halmhuset“ fortæller ejeren og
bygmesteren om det at bygge og bo i et halmhus samt viser
rundt såvel i huset som på den store naturgrund. Trehøje
Museum er et moderne egnsmuseum med udstilling af landbrugsmaskiner og husgeråd fra før traktorernes tid. Udstillingen indeholder også en stor samling af guldalder-malerier
samt temaudstillinger af forskellig art.
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- giver gode minder!
Turforslag nr. 406
Besøgssteder:
Tidsplan:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
kl. 10.00
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Forbi Møltrup gennem Timring via Trehøje Bakke
til Abildå Brunkulsleje
kl. 10.30
Afgang Abildå Brunkulsleje
kl. 11.45
Middag på Landsbycenter Vind
kl. 12.15
Tur gennem heden og plantagen til et besøg hos
fårehyrden på Lystbækgaard. Ankomst
kl. 14.00
Kaffe, demonstration, orientering og rundvisning.
Afgang fra Lystbækgaard
kl. 16.30
Over Ørnhøj og Præstbjerg, Røddinglund, Vildbjerg.
Ankomst
kl. 17.30
Pris pr. deltager kr. 315,00
Ved besøget i Abildå Brunkulsleje vil gæsterne opleve et
arbejdende brunkulsleje og samtidig få historien bag den
tidligere store arbejdsplads. Ved middagen i Landsbycenter
Vind fortælles historien bag landsbyens flotte center.
Derefter går turen til Danmarks eneste professionelle
fårehyrde på Lystbækgaard med demonstration af hyrdens
og hundens samarbejde samt en kort beskrivelse af historien
bag job, får og egn. Her serveres også eftermiddagskaffen
med hjemmebag.
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På tur i Trehøje Naturpark!
Turforslag nr. 407
Besøgssteder:
Tidsplan:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
kl. 11.00
Lokal guide tages op. Rundtur til byens „fyrtårne“
Middag på Hotel Vildbjerg
kl. 11.45
Over Tihøje til Præstbjerg Naturcenter. Ankomst kl. 13.30
Kaffe på Ørnhøj Hotel
kl. 14.30
Besøg hos kunstnerparret Ester og Peter Mosekjær.
Ankomst
kl. 15.30
Over Trehøje til Vildbjerg. Ankomst
kl. 17.30
Pris pr. deltager kr. 260,00
Vildbjerg er en by med smukke bygninger, driftige
virksomheder, kunst og ikke mindst moderne skole og
idrætsfaciliteter. Vi præsenterer nogle få af disse „fyrtårne“.
På turen over heden ved Tihøje fortælles om egnens,
hedens, urfuglenes og højenes historie. På Præstbjerg
Naturcenter orienteres om det store projekt samtidig med
en rundvisning og en stor naturoplevelse. Hos Ester og Peter
Mosekjær fremvises have, hus, fugle og kunst. Stedet oser
af kreativitet og skaberglæde. Der er mulighed for køb af
stenkunst og malerier.
Eksempel fra tilfredse kunder:
Tak for en rigtig god tur.
Alt var bare perfekt, guide, mad, oplevelser -alt.
Vi anbefaler jer, hvor vi kan.
Aalestrup Efterlønsklub.
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en god oplevelse rigere!
Turforslag nr. 408
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg - toiletbesøg
Lokal guide tages op
Over Trehøje til et af følgende besøgssteder:
Abildå Brunkulsleje - Ester og Peter Mosekjær
- Halmhuset eller Trehøje Museum.
Let frokost på Sørvad Kultur- og Idrætscenter
Via Vind Kirke til besøg hos fårehyrden
på Vind Hede
Kaffe på Landsbycenter Vind
Besøg på Præstbjerg Naturcenter
Over Tihøje til Vildbjerg, ankomst

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 15.00
kl. 16.15
kl. 17.30

Pris pr. deltager kr. 295.00
Undervejs fortæller guiden om Trehøje, lidt egnshistorie og
om heden. Besøget på Vind hede hos Danmarks eneste professionelle fårehyrde Berit Kiilerich omfatter demonstration
af hyrdens og hundens samarbejde samt en kort orientering
om hede, job og uddannelse. I landsbycenter Vind fortælles
historien bag den lille landsbys flotte center.
På Præstbjerg Naturcenter orienteres om det store projekt
samtidig med en rundvisning. Turen slutter ad den ældgamle
hedevej forbi Tihøje – Vestjyllands højeste punkt, tilbage til
Vildbjerg.
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På tur i Trehøje Naturpark!
Turforslag nr. 409
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg,
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Den gamle Smedie
Vildbjerg kirke
Middag - Hotel Vildbjerg
Over Tihøje til Præstbjerg Naturcenter, ankomst
Kaffe på Sørvad Kultur- og Idrætscenter
Besøg i Abildå Brunkulsleje
Over Trehøje til Vildbjerg, ankomst

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 11.15
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 14.30
kl. 15.45
kl. 17.30

Pris pr. deltager 295.00 kr.
„Den gamle Smedie“ er et arbejdende værksted med ild
på essen. Der fortælles om værkstedets og fagets historie,
mens smeden fremstiller f.eks. små hestesko, der kan købes
som souvenir. Vildbjerg kirke er i sin nuværende form opført
i 1905. Den oprindelige kirke, som lå samme sted, var fra
1100 tallet. Kirkens døbefont, prædikestol, altersølv og dåbsfad er fra den gamle kirke. Middag på Hotel Vildbjerg.
På turen over Tihøje fortælles om egnens, hedens, urfuglens
og højenes historie. På Præstbjerg Naturcenter orienteres
om det store projekt samtidig med en rundvisning.
Ved besøget i Abildå Brunkulsleje vil gæsterne opleve et
arbejdende brunkulsleje samt få historien bag den tidligere
store arbejdsplads. Stop på Trehøje Bakke med et kig ud
over heden.
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- møder du menneskene og historien
bag det du ser!
Turforslag nr. 410
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg,
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Besøg i „Den gule Bygning“
Middag - Hotel Vildbjerg eller Vildbjerg
Sports- og Kulturcenter
Besøg på Møltrup Optagelseshjem
Besøg på gravpladsen for Møltrups sønner samt
i Timring Kirke, forbi Kildehøj og Vildbjerg skole
til Vildbjerg. Ankomst

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 17.00

Pris pr. deltager 295.00 kr.
Den Gule Bygning er i dag et kulturelt kraftcenter i Vildbjerg.
Oprindelig bygget som skole i 1908 og fungerede som sådan i
97 år. I dag rummer den Danmarks største autografmuseum, tre
lokalhistoriske arkiver og Trehøje Kunstforening. Desuden er den
hjemsted for en række foreninger.
Besøget på optagelseshjemmet og herregården Møltrup omfatter videoforedrag, rundvisning samt det berømte kaffebord med
hjemmebag og evt. besøg i gårdbutikken. På Timring kirkegård
besøges gravpladsen for Møltrups sønner, guiden fortæller om
gravpladsen og kirken.
Eksempel fra tilfredse kunder:
Vi siger tak for en rigtig god tur i Trehøje Naturpark.
Jeres lokale guide var helt fantatisk -fortalte levende undervejs,
og besøgsstedernes fortæller hos Halmhuset og Fårehyrden på
Heden gjorde besøgene spændende.
Selv maden var perfekt, god middag på Vildbjerg Sports - og
Kulturcenter og kaffe på Landsbycenter Vind - sikken en lagkage.
Ribe Pensionistforening.
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På tur i Trehøje Naturpark
Turforslag nr. 411
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Via Røddinglund forbi golfbanen til Præstbjerg
Naturcenter
Middag i Landsbycenter Vind
Vind Kirke og den åbne grav
Besøg hos fårehyrden på Vind hede. Ankomst
Kaffe på Ørnhøj Sportscenter.
Hjemtur over Abildå, Trehøje Bakke
med ankomst Vildbjerg

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 14.00
kl. 15.30
kl. 16.30
kl. 17.30

Pris pr. deltager 285.00 kr.
På turen over Tihøje fortælles om egnen, heden, urfuglen,
og der gøres holdt ved det store Præstbjerg Naturcenter. I
Landsbycenter Vind fortælles historien bag det smukke center i den lille by. Ved Vind kirke fortælles om den åbne grav.
Trehøje Museum er et egnsmuseum med f.eks. landbrugsmaskiner og husgeråd fra før traktorernes tid. Museet råder
også over en stor samling af guldaldermalerier og man arrangerer mange specialudstillinger.
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- glemmer du det der gør ondt!
Turforslag nr. 412
Besøgssteder:

Ankomst ud for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Rundtur til nogle af byens „fyrtårne“.
Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, rundvisning
Middag på centret
Over Tihøje og Præstbjerg Naturcenter til
fårehyrden på Vind hede
Kaffe i Landsbycenter Vind
Besøg i „Halmhuset“, Ørnhøj
Over Trehøje til Vildbjerg. Ankomst

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 11.45
kl. 13.30
kl. 14.45
kl. 16.00
kl. 17.30

Pris pr. deltager 300.00 kr.
Kort præsentation af byen Vildbjerg.
På turen over Tihøje fortælles om egnen, urfuglen og højenes historie samt om Præstbjerg Naturcenter. Besøget hos
Danmarks eneste professionelle fårehyrde Berit Kiilerich omfatter demonstration af hyrdens og hundens arbejde samt en
kort beskrivelse af historien bag job, får og egn. I Landsbycenter Vind fortælles historien bag landsbyens flotte center.
Ved besøget i Halmhuset vises der rundt i huset og på den
store naturgrund, husets ejer fortæller om, hvad et halmhus
er lavet af, og hvordan det bygges og vedligeholdes.
På vej til Vildbjerg gøres holdt på Trehøje Bakke med den
smukke udsigt over de store hedearealer.
13

En tur i Trehøje Naturpark
Turforslag nr. 413
Besøgssteder:
Tidsplan:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
kl. 10.00
Lokal guide tages op- toiletbesøg
Besøg i „Den gule bygning“, Autografsamlingen
kl. 10.15
Middag i Landsbycenter Vind
kl. 12.00
Over heden til fårehyrdens gård Lystbækgård
ankomst
kl. 13.45
Besøget omfatter fortælling, rundvisning, kaffe samt
demonstration af hunden og hyrdens samarbejde.
Afgang fra Lystbækgård
kl. 16.15
Via Ørnhøj-Abildå-Trehøje Bakke og Herregården
Møltrup til Vildbjerg, ankomst
kl. 17.15
Pris pr. deltager kr. 315,00
Besøget i „Den gule bygning“ omfatter fortællingen om
bygningens dramatiske tilblivelse, dens mange år som byens
skole og dens nuværende status som forenings- og kulturhus.
I Kajs Autografsamling findes en utrolig samling autografer og
personlige hilsener fra verdensnavne indenfor sport, politik,
musik og kunst, alt samlet af nu afdøde Kaj Jensen. Guiden
fortæller og viser rundt.
Besøget på fårehyrdens gård Lystbækgård omfatter
præsentation af stedet og orientering om heden og det at
være fårehyrde samt demonstration af hundens og hyrdens
samarbejde om det at vogte får.
Undervejs på turen fortæller guiden om naturen og om
egnens historie.
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- gør livet lidt sjovere!
Turforslag nr. 414
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg,
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Besøg på „Kildehøj“ leve-bo miljø
Middag på Hotel Vildbjerg eller Vildbjerg
Sports- og Kulturcenter
Over Tihøje og Præstbjerg til Vind Kirke, ankomst
Derefter tur over Vind hede og gennem
Stråsø Plantage, besøg på Lærkehøj og i
Studefolden, kaffe på Ørnhøj Sportscenter
Besøg hos kunstnerparret Ester og Peter Mosekjær
Over Trehøje til Vildbjerg, ankomst

Tidsplan:
kl. 10.15
kl. 10.30
kl. 11.45
kl. 13.30

kl. 15.00
kl. 16.00
kl. 17.30

Pris pr. deltager 305.00 kr.

I prisen er indregnet kr. 400 i statsafgift for brug af skovveje.

Besøg på „Kildehøj“, et helt anderledes plejehjem. Rundvisning og orientering om tanken bag et „leve-bo miljø“. Et
besøg i Vind kirke og den åbne grav, videre over Vind hede
gennem Stråsø Plantage, ad lukkede skovveje. Undervejs
fortælles om heden, plantagen, Kaj Munk og H.C. Andersen
samt studedrift m.m. Hos Ester og Peter Mosekjær fremvises
have, hus, fugle og kunst. Stedet oser af kreativitet og skaberglæde. Der er mulighed for køb af stenkunst og malerier.
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En tur i Trehøje Naturpark!
Turforslag nr. 415
Besøgssteder:

Tidsplan:

Ankomst ud for Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Lokal guide tages op - toiletbesøg
Rundtur til nogle få af Vildbjergs „fyrtårne“.
Middag på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter
Afgang fra centret
Via Jens Vejmands mindesten forbi Fuglsang Sø til
Hernings nye kunstmuseum „Heart“. Ankomst
Rundvisning med guide. Afgang fra museet
Tur i Birk Centerpark med bl.a. Angligården, Elia og
Skulpturparken. Kaffe i Jyllands Park Zoo
Kort orient. om stedet. Afg. fra Jyllands Park Zoo
Forbi herregården „Møltrup“ til Vildbjerg. Ank.

kl. 10.15
kl. 11.30
kl. 12.45
kl. 13.15
kl. 14.30
kl. 15.30
kl. 16.30
kl. 17.15

Pris pr. deltager kr. 295,00
Vildbjerg er en by med smukke bygninger, driftige virksomheder, kunst
og ikke mindst moderne skole- og idrætsfaciliteter. Vi præsenterer
nogle få af disse „fyrtårne“. Heart: Tag et nyt internationalt museum,
placer det i et i forvejen unikt kulturelt og arkitektonisk miljø. Sådan
lyder opskriften på en unik synergieffekt, der gør Heart til meget mere
end den helt store kunstoplevelse. På turen gennem Birk Centerpark
orienterer guiden om de mange spændende projekter. Under kaffen
hos Jyllands Park Zoo orienteres om det spændende sted. På vej mod
Vildbjerg passerer vi herregården og optagelseshjemmet „Møltrup“
Udover spontane reaktioner fra tilfredse kunder har vi været indstillet til Region Midtjyllands Turisme Vækstpris 2012.
Prisen fik vi ikke, men vi betragter indstillingen som en anerkendelse
af ide og indhold i turistvirksomheden, Trehøje Naturpark, men kom
selv, oplev og bedøm.
Vi udarbejder gerne turen efter jeres ønsker.
Trehøje Naturpark.
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-giver dig en god dag!
Turforslag nr. 416
Besøgssteder:
Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
Lokal guide tages op
Besøg i „Den gule bygning“ med bl.a. Danmarks
største Autografsamling.
Kort rundtur til nogle af Vildbjergs „fyrtårne“
Middag på Hotel Vildbjerg
Besøg på Møltrup med Videoforedrag,
rundvisning, kaffe.
Møltrups sønners gravplads og Timring Kirke
Ankomst Vildbjerg

Tidsplan:
kl. 10.00
kl. 10.15
kl. 11.30
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 16.00
kl. 17.15

Pris pr. deltager kr. 275,00
Turen starter med et besøg i „Den gule bygning“, hvor vi
bl.a. finder Danmarks største autografmuseum. Guiden
fortæller om „Den gule bygnings“ dramatiske tilblivelse,
dens mange år som byens skole og dens nuværende
status som forenings- og kulturhus. I Kajs Autografmuseum
findes en utrolig samling autografer og personlige
hilsener fra verdensnavne indenfor sport, politik, musik
og kunst, alt indsamlet af nu afdøde Kaj Jensen. Besøget
på optagelseshjemmet Møltrup omfatter videoforedrag,
rundvisning samt det berømte kaffebord med hjemmebag
og evt. besøg i gårdbutikken. På Timring kirkegård findes
gravpladsen for Møltrups sønner, guiden fortæller om den
og om kirken.
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En rigtig natur og kultur oplevelse!
Turforslag nr. 417
Besøgssteder:

Tidsplan:

Ankomst ud for Hotel Vildbjerg
kl. 10.00
Lokal guide tages op, evt. toiletbesøg, forbi herregården
og optagelseshjemmet Møltrup, gennem Timring til
The Wild West Bisonfarm, orientering, ankomst
kl. 10.45
Frokost, bisonburger på farmen – afgang
kl. 13.00
Kaffe på Ørnhøj Hotel – ankomst
kl. 14.30
Afgang mod Vildbjerg med stop ved Præstbjerg Naturcenter
og videre over Tihøje – ankomst Vildbjerg
kl. 16.30
Pris pr. deltager kr. 285,00
The Wild West Farm er noget ganske for sig i Danmark. Farmen er
under udbygning og beliggende i meget naturskønne omgivelser med
en milevid udsigt. På farmen findes en besætning på ca. 90 dyr af
racen den amerikanske præriebison.
Store prægtige fremmedartede dyr med en tophastighed på 60 km/t.
Gæsterne vil blive rundvist og fortalt den spændende historie om
stedet og dyrene.
Der vil være mulighed for køb af bisonkød også i små mængder.
På Præstbjerg Naturcenter orienterer guiden om det store projekt
samtidig med rundvisning.
Turen slutter ad den gamle hedevej over Tihøje mod Vildbjerg.
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Miniferie i Trehøje Naturpark
Forslag til 3 dages gode oplevelser!
Turforslag nr. 418
TIRSDAG:
Ankomst Østergaards Hotel, Herning
Indkvartering! Velkomst ved lokal guide
Frokost på hotellet
Besøg på Herregården og optagelseshjemmet Møltrup.
Orientering og rundvisning samt kaffe og hjemmebag
Timring Kirke og gravpladsen for Møltrups Sønner
Kort præsentation af Vildbjergs fyrtårne
Middag – 2 retter på Østergaards Hotel, Herning
ONSDAG:
Afgang fra Østergaards Hotel, Herning
Over Tihøje til Præstbjerg Naturcenter, ank.
Orientering og rundvisning
Frokost på Landsbycenter Vind
Besøg hos fårehyrden på Vind hede, stop ved Vind kirke
med den åbne grav – ankomst fårehyrden
Kaffe på Sørvad Kultur- og Idrætscenter
Besøg i Abildaa Brunkulsleje – ank.
Over Røddinglund og Vildbjerg til Østergaards Hotel,
Herning – ank.
Middag – 3 retter – hyggeaften
Aftenkaffe kl. ???????
TORSDAG:
Afgang fra Østergaards Hotel, Herning
Besøg på Leve-Bo miljøet Kildehøj
Den Gamle Smedie, Vildbjerg
Middag på Vildbjerg Sports- og Kulturcenter,
orientering om stedet – ank.
Besøg hos kunstnerparret Ester og Peter – ank.
Kaffe på Hotel Vildbjerg – kort stop på Trehøje Bakke
Ankomst Hotel Vildbjerg

kl. 11.00
kl. 11.45
kl. 13.30
kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 19.00
kl. 9.30
kl. 10.00
kl. 11.45
kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 17.45
kl. 19.00
kl. 9.00
kl. 9.30
kl. 10.45
kl. 12.00
kl. 13.45
kl. 15.30

kl. 16.30
Pris pr. deltager kr. 1695.00 tillæg for enkeltværelse 150,00 pr. nat.

Fuld forplejning og indlogering i dobbeltværelser. Transport og drikkevarer
ikke medregnet. Minimum 30 personer. Lokal guide med alle 3 dage.
Programmet kan ændres og tilrettelægges efter jeres ønsker.
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Miniferie! 3 dages kultur- og naturoplevelser på
Herning egnen!
Turforslag nr. 419
Besøgssteder:

Tidsplan:

Mandag:
Ankomst Østergaards Hotel, Herning
kl. 11.00
Lokal guide tages op.
Frokost på Østergaards Hotel
kl. 11.45
Afgang mod Kongenshus Mindepark
kl. 13.00
Rundvisning i Mindeparken med parkens lokale guide.
Afgang fra parken
kl. 15.00
Kaffe, underholdning, besøg i Landbrugsmuseet på
Grønhøj Kro
kl. 15.15
Afgang fra kroen
kl. 17.00
Middag – 2 retter på Østergaards Hotel
kl. 19.00
Aftenkaffe med brød
kl. ???
Tirsdag:
Rundtur i Birk Centerpark, afgang
kl. 09.00
Der køres forbi bl.a. Elia, Angligården og Skulpturparken
samt besøg på Herning Kunstmuseum, Heart.Via Fuglsang
Sø og Jens Vejmands mindesten til frokost på Vildbjerg
Sports- og Kulturcenter, ank.
Kl. 12.00
Kort orientering og rundvisning
Frokost
kl. 12.30
Afgang mod Herregården og Optagelseshjemmet
Møltrup, ankomst
kl. 14.00
Besøget omfatter videoforedrag – rundvisning og eftermiddagskaffe.Besøg på Møltrup sønners gravplads og
Timring kirke
kl. 16.30
Ankomst til Østergaards Hotel
kl. 18.00
Middag – 3 retter
kl. 19.00
Aftenkaffe med brød.
kl. ????
Onsdag:
Afgang fra Østergaards Hotel
kl. 09.00
Over Tjørring, Skibbild, Vildbjerg, Trehøje Bakke til Abildå
Brunkulsleje, ankomst
kl. 10.15
Middag på Landsbycenter Vind
kl. 11.45
Besøg hos kunstnerparret Ester og Peter Moskjær
kl. 13.15
Kaffe på Ørnhøj Idrætscenter
kl. 14.45
Over Præstbjerg Naturcenter og Tihøje til Vildbjerg. Ankomst
kl. 16.30
Pris pr. deltager kr. 1.895,00. tillæg for enkeltværelse 150,00 pr. nat
Fuld forplejning og indlogering i dobbeltværelser. Transport og drikkevarer ikke
medregnet. Minimum 30 personer. Lokal guide med alle 3 dage. Programmet
kan ændres og tilrettelægges efter jeres ønsker.
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Vi viser også
gerne historien i
praksis som f.eks.
„Den gamle Smedie“ i Vildbjerg
hvor smedens hestesko kan købes.

Eller ved besøg på den gamle smukke
herregård Møltrup -nu optagelseshjem
for hjemløse mænd.

TURTILBUD i TREHØJE NATURPARK
- et centrum for gode oplevelser!

Færdige turtilbud sammensat efter jeres ønske
FREDERIKSHAVN

HIRTSHALS

• Turene tilrettelægges af Trehøje Naturpark.
• Fortæl os, hvad Iønsker - og
vi giver et tilbud!

• Såvel aften-, halv-, heldags
og flerdagsture med lokal
guide.

AALBORG

Gør forarbejdet
mindre og turen
bedre.

STRUER
HOLSTEBRO

VIBORG

HERNING
RINGKØBING

TREHØJE
VILDBJERG

AARHUS

Alt er planlagt - lokal
guide på hele turen der
fortæller historien bag
det du ser!
ESBJERG

God mad - spændende oplevelser venlig betjening!

Kontakt:

TREHØJE Naturpark
Telefon 97 13 72 01
E-mail: trehoje-turist@mail.dk
www.trehoje-turist.dk

Bemærk!
Tilbudene i denne
brochure er udarbejdet
på følgende grundlag:

Min. antal deltagere: 30.
Bus og drikkevarer er ikke
medregnet. Middag: 2 retter.
Lokal guide på hele turen.
ore
v
Turen er fuldt tilrettelagt.
å
p
g os
:
Besø mmeside t.dk
Der betales samlet
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