
1) Første stop er Elsted Kirke, Lystrup
Kirken blev opført i starten af 1200-tallet. 
Skønt højt beliggende, ikke højtråben-
de, for den er ganske enkel og smuk i 
sin udformning. Med hjælp fra Inger og 
Johannes Exner blev kirken restaureret 
i 1995. Guldsmed Bent Exner lavede en 
unik altervæg , og maleren Jens Christian 
Urup har farvelagt loftet, så man ikke kan 
glemme det.

2) Herefter kører vi mod Ebeltoft, hvor 
vi bliver vist rundt i Malt-fabrikken 
Fra 1861 til 1998 blev der produceret malt 
heroppe med udsigt over by og vand. I 
femten år var bygningen et trist skue og 
truet af nedrivning, men den lokale mod-
stand var stor nok til at skaffe midler til køb 
af fabrikken, så den overgik til Fonden Den 
Ny Maltfabrik i 2013. Området er nu et yn-
det samlingssted med mange aktiviteter. 
Maltfabrikken blev officielt indviet i 2020.

3) Tid på egen hånd
Foruden rundvisningen bliver der tid til 
selv at kigge sig om.

4) Frokost
Der er bestilt frokost til os på Lund-
bergs Spisehus.

5) Så kommer tiden til at køre mod 
vest til Thorsager Kirke
Den er fra 1200-årene, i røde sten og den 
yngste af Danmarks 7 rundkirker. Fra en 
rejsebeskrivelse i 1860 : “Rundkirken står 
på en høj, et malerisk skue, og tårnet rej-
ser sig som et slot over landsbyen.” Ligeså 
i dag. Det er muligt at komme op i tårnet 
og nyde udsigten.
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TILMELDING

Ulla Poulsen ulla@ulla-p.dk
evt. ring 40831001

Sidste frist: 1. august! 

Først-til-mølle! Kun 45 pladser!

Din registrering sker ved at betale 
200 kr. på MobilePay 40831001

PRAKTISK

• 8.00-8.30: Afgang 
Opsamling ved hver af vores kirker!

• 17.30: Hjemkomst

Medbring gerne egne drikkevarer, som 
kan nydes i bussen. Vi sørger for flaske-
vand.

Kom med på Kystpastoratets 
SOGNEUDFLUGT! 
En skøn bustur med masser af oplevelser!


