
 
Bustur til DEN GENFUNDNE BRO Frokost på den gamle 

stationsbygning i Vrads og togtur på den. Gamle jernbane til Bryrup  

Lørdag den 25. september 2021  
Brørup Turistbusser starter ved Biblioteket i Brørup kl. 7.45 og videre til Vejen hvor bussen samler op 

ved Posthuset i Jyllandsgade kl. 8.05. og kører derefter til OK Plus i Holsted ved Motorvejen Afkørsel 70 

opsamling kl. 8.20, Menighedshuset Kirkegade 19 Vorbasse kl. 8.45 Efter endt opsamling holder vi en 

pause, hvor vi får en kop kaffe og et 

rundstykke. Herfra kører vi direkte videre til 

dagens første mål den store turistattraktion 

Den Genfundne Bro. Den 13,4 meter høje 

stålgitterbro blev bygget over Gudenåen i 

forbindelse med etableringen af privatbanen 

fra Horsens til Bryrup i 1899. I 1925 blev den 

gemt væk i en mægtig dæmning. Broen blev 

genfundet i 2013. vi er fremme kl. 10.45 Vi 

mødes med den lokale guide ved P-pladsen, 
herfra går vi de 300 meter hen til broen og får den 

spændende rundvisning og historie fortælling 

hvor vi kan nyde den smukke natur ved 

Gudenåen, samtidig med at du hører den spændende historie tur om broen og den restaurering den 

gennemgik, 

Kl. 12.45 kører herfra vi ad smukke veje til Vrads. Saltation hvor vi spiser frokost på restaurant og 

traktørstedet Vrads Station, et ganske særligt lille sted imellem bakker og skov for enden af den skønne 

veteranbane. Vrads Station har en helt særlig 

stemning og ligger i de smukkeste 

omgivelser. På Vrads station kan der dækkes 

op både i togvognene udenfor, såvel som 

inde i den gamle stationsbygning, 

Ideen med at servere mad og drikkevarer i et 

tog på Vrads Station går tilbage til 1963, 

hvor en togrestaurant bestod af et 

damplokomotiv og en postvogn, indrettet til 

formålet. I øvrigt to af de vogne, som stadig 

findes på stationen. 

Kl. 15.00 Skal vi med Veteranbanen Vrads - Bryrup - 

Turen går fra Vrads gennem et skovområde forbi søerne 

Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø til Bryrup Station. En 

meget smuk tur, som med rette kaldes ”Danmarks 

Smukkeste Jernbane” Her samler bussen os op. 

Kl. 15.20 kører vi os hjemad efter en begivenhedsrig 

dag. Vi drikker kaffe undervejs, er i Brørup kl. 18. 

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.  

Hele turen koster kr. 200,- for medlemmer af Høreforeningen og 400,- for ikke 

medlemmer og det er inkl. bus, morgenkaffe, frokost. Kaffe ved bussen Drikkevarer betaler man selv  

Tilmelding skal ske senest fredag den 17. september. til Hans Chr. Schack mail: 

mail@hcschack.dk   SMS 21 77 99 66.  

Mange venlige hilsner 

Vejen Høreforening  
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