SOGNEUDFLUGT
Vejle. Fra vadested til industriby
Vejle betyder vadested. Det blev navnet for den bebyggelse,
som blev anlagt på en holm midt i Vejle Ådal, hvor Grejs Å
optages i Vejle Å, umiddelbart før den løber i fjorden. Vejle er
nævnt første gang i 1256, og de ældste kendte
købstadsprivilegier blev udstedt af Kong Valdemar III den
16. august 1327 i Nyborg, men Vejle er naturligvis ældre.
I 1850 var der ca. 3.300 indbyggere i Vejle; men byen
ekspanderede i den sidste del af århundredet så stærkt, at
den ved århundredskiftet havde ca. 14.600 indbyggere. Når
Vejle kunne optage den store tilvækst, skyldtes det, at det
lykkedes byen på få år at udvikle sig fra en handels- og
håndværkerby til en udpræget industriby.

Haraldskær
- ligger på et voldsted syd for Skibet. Tæt på Vejle Å og midt i
den smukke Vejle Ådal, hvis kuperede terræn er skabt af
istidens smeltevand. Haraldskær Hovedgård er første gang
nævnt i 1434, da ejeren hed Niels Friis. Haraldskær var i
Friis-slægten indtil 1601. De stod bl.a. for opførelsen af den
nuværende hovedbygning, der stammer fra 1536.
Hovedbygningen har siden været nedbrændt og genopbygget
flere gange.

Vejle Ådal
- der er den største af områdets tunneldale, byder på
fantastiske naturoplevelser og kulturhistoriske
højdepunkter, og kaldes da også Danmarks Naturpark. Vejle
Ådal byder på mange vandre- og cykelstier. Den mest kendte
er Bindeballestien, der følger den nedlagte Vandelbanes spor
fra Vejle igennem Vejle Ådal til Bindeballe ved Hærvejen.

Nørup Kirke
Nørup Kirke hørte til det nærliggende Engelsholm Slot fra
1586 til 1935. Engelsholm har været ejet af adskillige kendte
adelsslægter, hvoraf flere har sat deres præg på kirken, men
det er især Gerhard de Lichtenbergs kirke vi ser i dag.

Kongernes Jelling
er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på formidlingscentret, der fortæller historien om tiden,
da Jelling var centrum i den danske historie, og hvor Gorm
den Gamle og Harald Blåtand levede. Museet viser, hvordan
Jellingstenene formentlig så ud oprindeligt og præsenterer
ny viden om vikingetiden. Efter foredrag og besøg i udstilling
og kirke, kan vi opleve det nye anlæg af det gamle sted.

Program:
8.30:
Afgang fra Faurholt
8.40:
Afgang fra Tulstrup
10.00:
Kaffe/rundstykker
Guidet tur i Vejle, Vejle Ådal ud til Haraldskær.
12.00:
Frokost i Nørup Konfirmandstue
13.00:
Rundvisning i Nørup Kirke.
Eftermiddagskaffe
15.00:
Foredrag om Kongernes Jelling og besøg i
Oplevelsescenter Kongernes Jelling.
17.00:
Besøg i kirken
17.30:
Middag på Jelling Kro.

Sogneudflugt
- Vejle, Vejle Ådal - Kongernes Jelling lørdag 9. juni

Praktiske oplysninger:
Prisen er 435 kr.
Betalingen sker i forbindelse med udflugten.
Drikkevarer til middagen er for egen regning.
Transport: Buskørsel
Antal deltagere: 30 – 50 personer.
Tilmelding senest 1. juni, til
Edith Pedersen:
97 15 36 61
edithlp@mail.dk
Benthe Nielsen
97 15 47 68
benthe52@gmail.com
Anne Kristensen
97 15 56 74
kasserer@faurholtkirke.dk
Johannes Søndergaard
97 15 10 66
js97151066@gmail.com
Karin A. Vestergaard
97 252538
keav@km.dk

Indbyder: Familie og Samfund
Tulstrup Faurholt Menighedsråd

