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Senior Landmænd Varde 

Heldagstur til Viborg 
den 9.5.2023 

 
Kl. 7.30 Kører vi fra Varde Fritidscenter mod Viborg, hvor vi ankommer til Hedeselskabet kl. 

09.30, - efter velkomst og imens der serveres kaffe/te og rundstykke, får vi en præsentation af 

Hedeselskabet i dag. – Derefter er der rundvisning i Hedeselskabets museum og 

”Biodiversitetspark” og så kl. 11.30 tak for i dag. 

Efter besøget kører vi til Bruunshåb Gl. 

Papfabrik, hvor vi får en rundvisning. 

Oplev 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. 

 

I fabrikkens lokaler kan du følge produktionen. Et finurligt 

transmissionssystem med aksler, hjul og drivremme trækker de 

gamle maskiner, der omdanner affaldspapir til pap. Rundt i 

fabriksbygningerne finder I også dampmaskinen, vandturbinen og 

tørremaskinen samt et afsnit, som fortæller om transporten til og 

fra fabrikken.  

Vi nyder vores madpakker inden turen forsætter tilbage til 

Viborg, hvor vi skal besøge Domkirken med en guide  

Byvandring i Domkirkekvarteret med besøg i Viborg Domkirke, hvor 

man bl.a. kan opleve Joakim Skovgaards fantastiske fresker malerier, 

som består i, at pigment blandes med vand og lægges på et tyndt lag af 

våd frisk kalkpuds, man kan også se Erik Klippings gravsted. 

Vi finder et sted, hvor vi kan få vores eftermiddagskaffe. 

Efter besøget i Domkirken kører vi en hurtig tur hen over Kongenshus 

mindepark, inden vi spiser vores aftensmad på Grønhøj kro. 

 

Grønhøj Kro er en dansk 

landevejskro. Kroen blev 

Kongelig privilegeret 

landevejskro i 1848, og 

har siden fungeret som kro 

og museum. Her finder vi 

også Morten Korch Museet – som er et meget spændende museum.   

 Værten Gregers Laigaard underholder og fortæller om stedet og spiller lidt for os.  

 

Pris: Kr. 810 kr. pr. person 

Prisen dækker: buskørsel, madpakke, eftermiddagskaffe, entre og rundvisning på Bruunshåb Gl. 

Papfabrik, guide i Domkirken og aftensmad 2 retter. 
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