
 

Bustur til Klægager og Hjemsted 

Fredag den 21. juni 2019 

Fredag den 21. juni kører vi til Klægager – Ballum – 

Hjemsted Oldtidspark. 
Brørup Turistbusser starter ved garagen i Brørup kl. 7.30 og Vorbasse, ved Sognehuset, 
Kirkegade 19 kl. 8.00. og kører derefter over bække opsamling kl. 8.10 videre til Vejen hvor 
bussen samler op ved Posthuset i Jyllandsgade kl. 8.30,. efter opsamling går turen direkte via 
Ribe - Skærbæk til Klægager vi er fremme kl. 10.00 
Der bliver serveret et rundstykke og kaffe/the vi holder på en rasteplads undervejs. 

 

Kl. 10.00 Klægager. 

Christian Lorenzen giver guidet rundtur, hvor man stifter bekendtskab med 

marskens natur og kultur. "Spor i landskabet" hedder turen,  

Kl. 12.00 serveres der på Klægager ”Daglejerens frokost”  

Kl. 13.00 rundvisning klægager. 

Kl. 14. 00 afgang fra Klægager. 

Vi kører nu langs diget ad landevejen til Højer Sluse.  

Herfra går turen videre til  

Møgeltønder – hvor vi går en tur på den 

brostensbelagte Slotsgade og forbi Schackenborg 

Slot og Schackenborg Slotskro,  

 

Turen går videre til Hjemsted Oldtidspark Hjemstedvej 60 | 6780, Skærbæk 



 

 

 

 

 

 

Kl. 15.15 drikker vi kaffe i Caféen i Hjemsted oldtids park.  

Derefter rundvisningen i det store underjordiske museum som er på 1000 m², her 

findes de talrige jernalderfund fra den oprindelige jernalderlandsby på Hjemsted 

Banke. Vi har også mulighed for en tur ud i parken 

og komme cirka 1500 år tilbage i tiden. På 

rundvisningen fortælles 

bl.a. om livet som bonde og 

fisker ved Vadehavet i de 

første århundreder efter år 

nul og om de krigere, 

høvdinge og bønder, der 

levede og døde her. 

Filmen i museets biograf 

skildrer tilværelsen i 

jernalderens Hjemsted.  

 

Kl. 16.45 Begiver vi os hjemad efter lang og 

begivenhedsrig dag. Undervejs hjem kører vi til 

Hovborg kro hvor vi spiser middag. 

Kl. 18.00  Hovborg Kro I den gamle krobygning er der 

lavloftede krostuer, Hovborg Kro har ord for at 

traktere med god jysk mad fra køkkenet 
Kl. 19.15 kører vi mod Vorbasse her sætter vi dem af 
som kom på, herefter kører vi videre til Bække - Vejen 
og her slutter turen kl. ca. 20.15  
Vi har mobil teleslyngeanlæg og skrivetolk med på 
hele turen, også i bussen hvor der er få små skærme, så man kan læse alt hvad der bliver 
fortalt.  
Turen er tilrettelagt så vi ikke skal gå ret meget. Bussen er en Turistbus hvor vi kan have 
Rollatorer med. Hele turen koster kr. 300,- for medlemmer af Høreforeningen og 500,- for 

ikke medlemmer og det er inkl. bus, morgenkaffe, frokost, kaffe og Middag.  Drikkevarer skal 

man selv betale.  
Tilmelding skal ske senest mandag den 17. juni. til Hans Chr. Schack mail: 

mail@hcschack.dk   SMS 21 77 99 66. Vi håber I har interesse i at være med på denne 

udflugt, og kender I nogen som kunne ha’ glæde af turen, skal I blot gi’ indbydelsen 
videre, vi kan være 48 i bussen.  
Man skal ikke være medlem af høreforeningen for at deltage. 

Mange venlige hilsner 

Vejen Høreforening  
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