
Turen til Vejle Ådal 
 
Afgang Hammel 
Onsdag morgen – den 25. August – dukkede forventningsfulde fr. 4 medlemmer op i løbet af 
kort tid – bilende, cyklende og gående, og vi var klar til at køre med bussen mod Vejle. 
 
Vi var 47 deltagere inklusiv Ingeborg og Birthe fra Favrskov Lærerforening. 
 
Haraldskær 
Første punkt på turen var rundvisning på Haraldskær ved direktør Flemming Gade Hansen, 
som fortalte om Haraldskærs historie fra gammel herregård til i dag. Derefter en dejlig frokost 
og efterfølgende yderligere rundvisning i den ældste del af bygningerne. 
 
Guidet tur i Vejle Ådal 
Naturvejleder Peer Høegsberg stødte til og fulgte med på rundtur i Vejle Ådal. Det blev en 
spændende eftermiddag med flere ophold undervejs krydret med Peers fantastiske måde at 
fortælle på.  
 
Vi startede med et besøg og en gåtur på Ravningebroen, der blev anlagt i 979. På grund af 
vejarbejde måtte vi aflyse en planlagt tur til Tørskind Grusgrav. Vi kørte videre til 
Egtvedpigens grav, hvor man i 1921 fandt en velbevaret egekiste med en ung kvinde 
begravet i 1370 f.Kr. Her serverede Peer en dejlig sød Bindeballe Bjesk for os. 
 
Eftermiddagskaffe og hjemmebagt kringle blev indtaget på Bindeballe Købmandsgård, som 
har været købmandsgård siden 1897 – i dag en gammeldags blandet landhandel. Her blev 
der også tid til at lade sig friste til at købe nogle af de mange ting, der var i den gamle 
købmandsbutik. 
 
Turen gik videre til Randbøldal, hvor Peer fortalte begejstret om Randbøldal-Museet og det 
historiske vandeksperimentarium og anbefalede deltagerne at vende tilbage med 
børnebørnene. 
 
Turen sluttede med en gåtur gennem skoven til Engelsholm Slot, hvor Vejle Å udspringer i 
Engelsholm Sø. I skoven var der en stor overdækket grillplads til fri afbenyttelse - meget 
velegnet til en familieudflugt eller lignende. Med udsigt ned over Engelsholm brød selskabet 
ud i sang. Peer havde medbragt en sang om livet, som han havde skrevet tekst til - og sikke 
et kor vi kunne mønstre. Sangen var skrevet på Mads Doss, hvilket fik selskabet til også at 
synge originalteksten, som mange kunne udenad suppleret med hele selskabet på 
omkvædet – sådan!! 
 
Hjemturen 
Turen var nu kommet til, at vi skulle tage afsked med Peer. Han blev kørt tilbage til 
Haraldskær, hvorefter vi fortsatte turen nordpå – tilbage til Østjylland. 
 
Desværre var der på en strækning mellem Vejle og Horsens et vejarbejde i gang, som 
bevirkede, at der kun var en kørebane. Så trafikken gik nærmest helt i stå på et tidspunkt – 
så vi var tilbage i Hammel med en times forsinkelse, men kunne se tilbage på en dejlig dag 
med masser af oplevelser. 



 
Pjecen: Vejle Ådal – Rundtur på hjul 
Efterfølgende har vi kontaktet Visit Vejle for at få tilsendt pjecen: Vejle Ådal – Rundtur på hjul 
og får tilsendt 30 eksemplarer, som kan afhentes ved henvendelse på Kredskontoret. Pjecen 
beskriver en tur, som næsten svarer til den tur, vi var på. Pjecen kan også downloades fra 
Visit Vejles hjemmeside.  
http://www.visitvejle.com/danmark/da-dk/menu/turist/topattraktioner/vejle-aadal/vejle-
aadal.htm 
 
Tak for en dejlig dag – Ingeborg og Birthe 
 


