
Udflugt 
Søby Brunkulslejer og Den genfundne bro 

Tirsdag d. 26. juni 2018 

 
Afgang Hou Gl. station, Søndergade Kl. 8.15.  
Der bliver serveret kaffe/the og morgenbrød på turen. 
Besøg på Søby Brunkulsmuseum der fortæller historien om Brunkulsperioden fra 1940 til 1970. 
Museet består af tre autentiske arbejderhjem og en købmandsforretning fra 1940 erne, 
Mindelunden og brunkulslejerne i området. 
Vi får de næste to timer en spændende rundvisning af lokal guide både i og udenfor museet 
efterfulgt af bus rundtur i området, hvor vi skal ud og se de største brunkulslejer. Efter rundvisning 
er der tid til at gå en tur igennem Mindelunden, hvor over 57 mindesten vidner om, at 
Brunkulslejerne var en farlig arbejdsplads. Der er også mulighed for at besøge Købmandsbutikken. 
Efter Søby Brunkulslejer kører vi til Søbyhus hvor vi nyder en god middag, flæskesteg med tilbehør 
og fløderand med frugt, hertil en øl eller en vand. 
Turen går videre til den store turistattraktion Den genfundne Bro. 
Den 13,4 meter høje stålgitterbro, der 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. Den 
blev genfundet i 2013. 
Vi nyder kaffe/the og medbragt kage ved borde og bænke i den smukke natur ved broen. 
Hjemkomst kl. ca. 17.00. 
 
 
 
Prisen er KUN 495,00 kr. pr. person alt inklusive. (Medlemmer)  
Prisen for ikke medlemmer 545,00 kr. 
Det vil også være muligt at betale med MobilePay i år. 
 

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 16. juni. 
Tilmelding til: 
 

Tove Skou  tlf. 2720 7413   Sissel Vinther-Nielsen tlf. 6179 5737 
 
Birger Laursen tlf.  40275988/24264788 
 
Tilmelding er bindende. 
Vi skal være minimum 35 personer for vi kan lave turen og der kan være højst 50 personer i 
bussen, så hurtig tilmelding. Det er muligt at blive medlem og betale kontingent på dagen. 
 

Med venlig hilsen. 
 

Hou og Omegns Pensionistforening. 
 


