
 

Bustur til Aarø – Lillebæltets Perle 

Torsdag den 3. september 2020 
Torsdag den 3. september kører vi til Aarø er beliggende i Lillebælt ved 
udmundingen af Haderslev fjord. På øen er der en hel fantastisk natur og ro, 
som man ikke finder mange steder i en stresset verden. Brørup Turistbusser 

starter ved garagen i Brørup kl. 7.30 og videre til Vejen hvor bussen samler op ved Posthuset i 

Jyllandsgade kl. 7.45, kører derefter over Rødding med opsamling ved ABC i Rødding kl. 8.10 

efter opsamling går turen Haderslev til 

Årøsund. 

Undervejs holder vi pause hvor vi drikker 

kaffe og nyder et rundstykke ved bussen.  

Ved ankomst til Årøsund færgeleje sejler vi 

med Årø færgen til Aarø, en overfart på 10 

minutter. kl. 09.20 På havnen er der livlig 

aktivitet når fiskerne kommer ind med 

deres små fiskekuttere, og fritidssejlerne 

ligger og vugger i den lille marina.  

kl. 9.35 møder vi vores lokale guide, der 

hopper på bussen.  

lokal guide fortæller om naturen på Årø og 

om ølivet sommer og vinter. Vi ser de gamle 

huse og stendiger og kommer efterfølgende 

en tur ud i naturen. På turen kommer vi til 

Årø Vingård, en af de få vingårde i 

Danmark. Vi får en spændende 

fortælling om vingården og nyder et 

glas vin, efterfølgende mulighed for at 

gøre en handel i vingårdens butik.  

Vi forsætter rundturen på øen, som 

fører os frem til Brummers Gaard, hvor 

indehaveren Marianne tager imod os. Vi får 

serveret en lækker frokost Buffet og en 

fortælling om Brummers Gaard, en rigtig 

spændende oplevelse.  

Derefter er det er tid at forlade øen og dens 

fantastiske natur tager færgen retur til 

fastlandet. 

 



 

kl. 14.15 returnerer vi med Årø færgen til 

Årøsund.  

 

Vi kører herefter til Haderslev Domkirke -

Domkirken i Haderslev er byens vartegn. Den 

løfter sig markant over byens tage og skaber 

en helt særlig profil over byen Domkirken er 

ikke et museum - den er ligesom alle andre 

kirker i levende brug. Men 

Domkirken er også en bygning med 

en spændende og begivenhedsrig 

historie. Den rummer fin kirkekunst 

og inventar og derfor er den 

naturligvis en seværdighed i 

national, ja faktisk i international 

målestok. Vi er ved Kirken kl. 15.00 

Vi får en guidet rundtur i kirken på 

ca. 30 min.  

I forbindelse med besøget i kirken, 

får vi kaffe og medbragt kage i et 

lokale ved kirken 

 

Kl. 17.00 Begiver vi os hjemad efter lang og begivenhedsrig dag. Undervejs hjem kører vi til 

Hotel Rødding hvor vi spiser middag.  

Kl. 17.50 Hotel Rødding her spiser vi dagen middag. 

 

Kl. 19.15 kører vi mod Vejen her sætter vi dem af som 

kom på, herefter kører vi videre til Brørup og her 

slutter turen kl. ca. 20.00  
 
Vi har mobilt 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. 250,- for medlemmer af Høreforeningen og 450,- for ikke medlemmer 

og det er inkl. bus, morgenkaffe, frokost, kaffe og Middag.  Drikkevarer skal man selv betale.  

Tilmelding skal ske senest mandag den 31. juli. 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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