
 

Søndag den 20. september 2020  
Høreforeningen Vejen og Billund Søndagsudflugt 

til Klosterkirken og Fængselsmuseet |Horsens 

Søndag den 20. september kører vi til Klosterkirken. 
Brørup Turistbusser starter ved garagen i Brørup kl. 7.45 og videre til Vejen hvor bussen samler 
op ved Posthuset i Jyllandsgade kl. 8.05. og kører derefter over bække opsamling kl. 8.15 
Vorbasse, ved Sognehuset, Kirkegade 19 kl. 8.30, efter opsamling går turen direkte til 
Klosterkirken i Horsens vi er fremme kl. 10.15 
Der bliver serveret et rundstykke og kaffe/the vi holder på en rasteplads undervejs. 
 

Kl. 10.15 Ankomst til Kolsterkirken i Horsens 

 

Klosterkirken, opført omkring år 1260, er, som 

navnet angiver, levn af et kloster, opført på den ejendom, som herremanden, ridder Niels af Barritskov. 

Den kirke, som man i dag møder, er en smuk og gotisk bygning. Kirkerummet er rigt udsmykket og 

meget stemningsfyldt. Altertavlen stammer helt tilbage fra 1500-tallet og havde tidligere til huse i Vor 

Frelser Kirke, beliggende på Torvet i Horsens. Prædikestolen er fra omkring år 1600, og i kirkens kor står 

stadig to munkestole, som latinskolens uartige peblinge har skåret årstal og navne ind i. Op ad korgitteret 

står to herskabsstole. De er fra 1738 og bygget til Gerhard de Lichtenberg og dennes hustru. Her kunne de 

sidde skjult for mængdens blikke. Herskabsstole fandtes i mange kirker. Det var en god indtægtskilde, da 

kirken fik afgift af dem 
 

Kl. 10.30 – 11.30  

Gudstjeneste i Kolsterkirken.  

Landsdelspræst for 

hørehæmmede Søren Skov 

Johansen som prædikant den 

lokale præst --------medvirker. 

Gudstjenesten er tekstet af 

skrive tolke for 

hørehæmmede. 

Alle er velkomne. 

Efter gudstjenesten er der 

rundvisning i kirken   
Kl. 12.00 Kirkekaffe i Klostergården og frokost med snitter. 

 



Kl. 13,45 stiger vi på bussen ved kirken kører Gennem Horsens til Fængselsmuseet 
 

 

Kl. 14.15 Fængselsmuseet | Horsens Her, i det gamle Horsens Statsfængsel og Europas største 

fængselsmuseum, kan du opleve en unik, mindeværdig og prisvindende oplevelse. 

Med det samme du scanner dig ind i fængselsmuseet, bliver alle dine sanser bragt i spil. Udstillingerne 

byder nemlig både på oplevelser, der kan ses, høres og lugtes. Netop derfor er en tur rundt i den 

fantastiske bygning en stor oplevelse for både børn og voksne. Og det er grunden til, at museet flere 

gange har vundet priser for dets spændende udstillinger, der giver dig en anderledes, tankevækkende og 

magisk oplevelse. Her har du helt exceptionelt muligheden for at komme med bag tremmerne og møde 

tidligere indsatte som skygger på væggene eller følge en ansat igennem museet via interaktive ID-kort. 

Livet i FÆNGSLET og historien om det danske fængselsvæsen fortælles desuden gennem skærme, 

telefoner og samtaleanlæg, ligesom du kan få et helt unikt indblik i en af danmarkshistoriens mest kendte 

flugtkonger, nemlig Carl August Lorentzen, der flygtede gennem en 18 meter lang tunnel. Men bare rolig, 

Fængslet holder ikke længere på folk. Så i modsætning til den store flugtkonge Carl Lorentzen, der 

konstant drømte om friheden og derfor gravede sig en vej ud af Horsens Fængsel, så kan du frit køre 

herfra igen.  

Vi får en guidet rundtur i Fængslet vi deles op i 2 hold. Rundvisningen tager 75 minutter. 

Efter rundvisninger får vi serveret kaffe med brød i Spisehuset 8F 
 

Kl. 17.00 vi går ombord i Brørup Turistbusser, efter en begivenhedsrig dag og kører nu mod Vorbasse og 

her sætter vi dem af som kom på herefter kører vi videre til Vejen og her slutter turen kl. ca. 18.30  

 

Vi har skrivetolk med på hele turen, også i bussen hvor der er små skærme, så man kan læse alt hvad der 

bliver fortalt. I kirken er der et stort lærred hvor teksten kommer på. Turen er tilrettelagt så vi ikke skal gå 

mindst mulig. Bussen er en Turistbus hvor vi kan have Rollatorer med. Hele turen koster kr. 300,- for 

medlemmer af høreforeningen, for ikke medlemmer koster den kr. 500,-og det er inkl. bus, morgenkaffe, 

frokost, kaffe. Drikkevarer skal man selv betale.  

Tilmelding skal ske senest onsdag den 16. september. til Kristian Hansen, mail: 

karinogkristian@gmail.com tlf. 30 12 83 51 eller 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 og Billund Høreforening 
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