
Tur til Horsens Fængsel Museum og Hopballe Mølle. 

ONSDAG DEN 5. OKTOBER 2022 

 

                                                                                

 

 

AFGANG VARDE KL. 7.30 PRÆCIS 

FRA VARDE FRITIDSCENTER 

LERPØTVEJ 55 VARDE 

Når vi alle er samlet kører, vi til en Rasteplads, hvor vi holder en pause, hvor vi 

indtager vores kaffe-the rundstykker og en lille én til halsen. 

Vi skal besøge Europas største fængselsmuseum i Horsens, hvor vi vil blive 

modtaget af to guider, som vil vise os rundt i to hold af 25 personer. 

 Rundvisningen tager en time, og derefter er der fri depositum til at gå på egen 

hånd. 

Vi skal indtage vores middag på Hopballe Mølle, der ligger i det naturskønne 

Grejsdal. Gården er en gammel selvstændig mølle ejendom, hvorpå der igennem 

næsten 600 år har været mølleri. I dag driver 6. generation Hopballe Mølle som 

landbrug med planteavl og kyllingeproduktion, -og 7. generation hjælper til. Der 

bliver sat meget fokus på dyrevelfærd og den gode råvare, og tilbyder kvalitetskød 

direkte solgt fra gården uden fordyrende mellemled. Der er produceret kyllinger i 

mere end 20 år.  Der er en spændende gårdbutik, som der er mulighed for at 

besøge inden vi skal videre. 

 



                                                    

På vej hjem gør ved et ophold ved Hovborg Kro, som er en meget gammel kro, 

som ligger i naturskønne omgivelser. Der skal vi indtage vores kaffe med 

hjemmelavet æblekage. 

Vi forventer at være hjemme kl. 17.30 

PRIS PR.PERSON: 550,- 

Prisen gælder for medlemmer og ægtefælle/samlever, for øvrige ledsagere er 
prisen: 650,- 

Inkl. tur, rundstykker, middagsmad inkl. en genstand pr. person, kaffe og entre 

Horsens Fængsel Museum. 

Tilmelding stopper ved 50 personer. Først til mølle-princippet. 

Tilmelding: amalslev@gmail.com fra den 19. september til den 26. september. 
Indbetalingen skal ske senest 5 hverdage efter på konto 9570 13173982. Det skal 
for god ordens skyld oplyses, at der først er tilmelding fra den 19.september, det 
er ikke nok at indbetale. 

Det skal bemærkes at der kun er afgang fra Varde, men kan oplyses om der kan 
aftales at køre sammen. 

 

Med venlig hilsen 

HK SENIORKLUB VARDE-GRINDSTED 

mailto:amalslev@gmail.com

