
MÅNEDLIGE  BUKETTURE  2020-2021

Måned for måned siden maj 2018 har Buketbanden inviteret til de 
månedlige BUKETTURE. Målet er i fællesskab at gå på opdagelse 
i og nyde den gode natur, kultur og kunst, som vi har rundt om i Vejen 
Kommune. 

BUKETTURENE bliver til i et trekløversamarbejde mellem 
Danmarks Naturfredningsforenings Vejen-afdeling, Vejen-Brørup 
Havekreds og Vejen Kunstmuseum. 

Navnet BUKETTURE er afledt af de buketter, der samles under 
de månedlige testture, hvor den offentlige tur planlægges. 

På BUKETTURENE må man gerne plukke buketter undervejs, 
men turene handler om noget andet. De handler om det, vi ser på de 
særlige steder, der vælges ud måned for måned. 

Med skyldig tak til billedkunstneren CAMILLA BERNER er hver 
måneds buket ”ambassadør” for traveturen. Hendes udstilling på Vejen 
Kunstmuseum hen over årsskiftet 2017-2018 viste, at en buket med sin 

artsrigdom kan fortælle noget om fx tiden på 
året og om et specifikt sted.

29. BUKETTUR SØNDAG 13. 
SEPTEMBER 2020 KL. 13-16
I forbindelse med Naturens Dag, der fej-
res kl. 10-16 ved Jels Voldsted, går vi på 
opdagelse ved Jelssøerne med sankespe-
cialisten Julie Swane. Turen starter kl. 13 
med samling ved traktørstedets terrasse. 
 
30. BUKETTUR SØNDAG 
11. OKTOBER 2020 KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved 
Hovborg Kirke. Turen går via Baldersbæk-, 
Klelund-, Løbners- og Hovborg/Risbøl Plan-
tager. 
 
31. BUKETTUR SØNDAG 
15.10. 2020 KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Lin-
trup Kirke og cykler om Kanonstillingen, den 
store fredning ved Åtte Bjerge, pansergraven 
og retur til Lintrup.

p En del af Buketbanden står  ved 

billedhugger Niels Hansen Jacobsens 

hus i den nordlige ende af Vejen. 

q Den 27. buket plukket i Hovborg 

med Fingerbøl, Gederams og Tidsler. 

q December 2019 har en del af 

Buketbanden, gemt sig bag rune-

stenen ved Bække Kirke.

p Hver BUKETTUR har en 

testtur, hvor månedens buket plukker. 

Mette Sandholt binder her den 17. bu-

ket, sept. 2019 hos e-blomsten i Vejen.

BUKETTURENE
arrangeres af et 

trekløver: 

* Vejen-Brørup Havekreds,
* Danmarks Naturfred-

ningsforenings Vejen afd., 
* Vejen Kunstmuseum

FORBEHOLD
for ændringer. 

Aktuel opdatering:
www.vejenkunstmuseum.dk

32. BUKETTUR SØNDAG 13.12.2020, 13-16
Travetur i Jels, hvor vi med arkitekt Anker Ravn Knudsen 
ser nogle af arkitekt L.P. Aakjærs huse og traver langs Jels Sø.

33. BUKETTUR SØNDAG 17.1.2021, 13-16
Vi mødes ved Genforeningsstenen i Harreby. Peter 
Fredslund er guide på den 4 km lange travetur til Sdr. 
Hygum ad kirkestien, hvor vi passerer fundstedet for Fæ-
sted guldet.

34. BUKETTUR SØNDAG 14.2.2021, 13-16
Vi mødes på P-pladsen ved herregården Sønderskov, kryd-
ser vejen og går nordpå til Langeskov Plantage, undervejs 
Fritz Momsen mindesten.

35. BUKETTUR SØNDAG 14.3.2021, 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Genforeningsste-
nen i Harreby. Peter Fredslund er guide sydpå til fortidsgrave 
og Aarupgaard, hvor over 400 dansksindede tyske soldater gik 
over grænsen under 1. Verdenskrig. 

36. BUKETTUR SØNDAG 11.4.2021 KL. 13-16
Vi mødes ved Hovborg Kro og går mod vest på kyst-til-kyst-
stien til Starup. 

37. BUKETTUR SØNDAG 9.5.2021 KL. 13-16
Vi mødes på Holsted Torv og går på trampestierne ud mod vest 
i engene langs Holsted Å. 

38. BUKETTUR SØNDAG 6.6.2021 KL. 13-16
CYKELTUR. Vi mødes med cykler ved Modersmålet i Skibelund 
Krat. På mindre veje og grusveje går turen sydpå forbi Kloppen-
borgs hus ”Friheden” via Hjerting til Rødding og retur over Lan-
getved, Skrave og Københoved, hvor vi kigger ind på Bennetgaard.

39. BUKETTUR SØNDAG 11.7.2021 KL. 13-16
Vi mødes ved Frihedsbroen og traver mod øst på et stræk af 
Kongeåstien/Hærvejen gennem bl.a. den gamle Skodborg Plan-
tage.

40. BUKETTUR SØNDAG 15.8.2021 KL. 13-16
Vi mødes ved Fodboldgolf og går derfra mod øst på et stræk af 
Kongeåstien/Hærvejen til Knagemøllen. 

41. BUKETTUR SØNDAG 19.9.2021 KL. 13-16
Vi går fra Gispel Mose ved Bække over Sønderhede til Vittrup 
Baun. 

42. BUKETTUR SØNDAG 17.10.2021 KL. 13-16
Vi mødes i Læborg Kirke, går en tur om kirkegården og kører i 
bil videre til Hundsbæk Plantage, hvor vi går en tur i plantagen og 
undervejs passerer vi tårnet på Fru Mettes Bjerg. 

VEJEN-BRØRUP 
HAVEKREDS


