
p Den første BUKETTUR gik i 

maj 2018 til Baldersbæk. Her et kig 

ud over Holmeådalen.

MÅNEDLIGE  BUKETTURE  2019-2020

BUKETTURENE er vokset af dialoger hen over årsskiftet 2017-
2018 i Camilla Berners retrospektive udstilling på Vejen Kunstmu-
seum. Hun sætter fokus på vores natursyn. Hvilke planter kan vi li’, 
hvilke er uønskede og hvorfor? I dialog med Danmarks Naturfred-
ningsforenings Vejen-afdeling og Vejen-Brørup Havekreds opstod 
trekløversamarbejdet om de månedlige  BUKETTURE. 

Med skyldig hæder og tak til Camilla Berner (født 1971), der gennem 
blomsterbuketten har sat fokus på plantetyper og særlige egnskarak-
teristika, blev trekløveret enige om at organisere BUKETTURE. 
Den allerførste fandt sted i maj 2018. Indlednignsvis aftaltes 12 ture, 
der snart voksede til 18 og nu helt op til 31 - og der er flere emner på 
vej! Hver tur sætter fokus på et eller flere af egnens kunstværker og 
årstidens vækster, der er med til at definere vores egn.

Hver tur har en testtur, hvor månedens buket plukkes som optakt til 
BUKETTUREN. På de annoncerede ture kan man plukke til egne  
buketter, men formålet med turene er først og fremmest undervejs at 

se og høre om kunst, kultur og natur.

21. BUKETTUR SØNDAG DEN 
19. JANUAR 2020 KL. 13-16
Vi mødes ved Glejbjerg Hotel, ser Esben Klemanns 
høje hul. Derfra går vi til den gamle station og en 
tur ud langs den nedlagte Grindstedbane til kirken 
og videre ud ad togsporet.

22. BUKETTUR LØRDAG DEN 
15. FEBRUAR 2020 KL. 13-16 
Vi mødes ved Esben Klemanns høje kantsten ved 
parkeringen overfor Øster Lindet Kirke. Ved kirken 
ser vi Niels Hansen Jacobsens sten for de faldne 
samt Matthias Myginds sten. Mod nord går vi i spo-
ret efter Kleinbanen.

23. BUKETTUR SØNDAG DEN 
15. MARTS 2020 KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Genfor-
eningsstenen i Harreby. Peter Fredslund er guide 
sydpå til fortidsgravene og til Aarupgaard, hvor 
over 400 dansksindede soldater gik overgrænsen.

q Projektets første buket blev til i 

maj 2018. Den var en  lysende for-

årsbuket fra Baldersbæk.

Foto: Steen Rasmussen.

p Hver BUKETTUR har en 

sonderingstur, hvor ”buketbanden” 

plukker månedens buket. Her er de 

på vej til Viggos Søer ved Lintrrup.

BUKETTURENE

arrangeres af et trekløver: 

* Danmarks Naturfred-

ningsforenings Vejen afd., 

* Vejen-Brørup Havekreds  

* Vejen Kunstmuseum

FORBEHOLD for

ændringer. Aktuel 

opdatering se:

www.vejenkunstmuseum.dk

24. BUKETTUR SØNDAG 19.4.2020 
KL. 13-16   BEMÆRK Byttet med tur 26
Vi mødes ved kirken i Andst, som vi besøger samt et 

par Hansen Jacobsen sten. Travetur til lyngbakkerne og 

videre mod Gamst Søenge ad Sporet i Landskabet.

25. BUKETTUR SØNDAG DEN 17. 
MAJ 2020 KL. 13-16
Vi mødes ved Genforeningsstenen i Harreby. Peter 

Fredslund er guide til Sønder Hygum på den 4 km trave-

tur ad kirkestien, hvor vi passerer fundstedet for Fæsted-guldet.

26. BUKETTUR SØNDAG DEN 14. JUNI 2020 
KL. 17.30-20.30 BEMÆRK ændret tidspunkt. Byt-
tet med tur 24. CYKELTUR. I forlængelse af Folkefesten i Skibelund 

Krat mødes vi med cykler ved Modersmålet. Turen går via Friheden, 

Københoved og Hjerting til Rødding. Retur over Langetved og Skrave.

27. BUKETTUR SØNDAG 12.7.2020 KL. 13-16
Vi mødes ved Hovborg Kirke, besøger Udstillingsstedet og vandrer via 

giftfrie haver til Baldersbæk, som vi besøgte på den allerførste Bukettur.

28. BUKETTUR SØNDAG 16.8. 2020 KL. 13-16
 Vi mødes i Sdr Hygum ved Hjemstavnsgården. Svend Dixen fortæller, og 

Peter Fredslund tager os på travetur rundt i Hygum og ind om kirken. 

29. BUKETTUR SØNDAG 13.9.2020 KL. 13-16
BEMÆRK ændret tid og sted.  Tilrettet til Naturens Dag, 

der fejres kl. 10-16 ved Jels Voldsted. Turen starter kl. 13 med samling 

ved traktørstedets terrasse. Sammen går vi på opdagelse ved Jelssøerne.

30. BUKETTUR SØNDAG DEN 11. OKT. 2020 
KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Hovborg 

Kirke. Turen går via Baldersbæk-, Klelund-, Løb-

ners- og Hovborg/Risbøl Plantager.

31. BUKETTUR SØNDAG DEN 
15. NOV. 2020 KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Lintrup 

Kirke og cykler om Kanonstillingen, den store 

fredning ved Åtte Bjerge, pansergraven og retur 

til Lintrup.

VEJEN-BRØRUP 
HAVEKREDS

q Månedens buket bindes på skift 

af medarbejderne hos Ketty Viuff 

(nr. 3 fra højre) i e-blomsten i Vejen. 

December 2018 er et udvalg af bu-

ketbinderne fotograferet i butikken.
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