
Spændende tur på Skanderborg egnen. Fredag den 20. maj 2022. 
Arrangeret af medlemmer af JID 50+ gruppen. 

Mødested kl. 9.50   Kamstrup. Ved Hovedindgangen, Industrivej 51, Stilling, 8660 Skanderborg.  

 

Kom så tidligt at vi kan være klar til at gå ind kl.10. Kamstrup byder på en kop kaffe. Fortælling om virksomhedens 
produkter, der er højteknologiske indenfor vand, varme og energi. Afsluttende med en tur ud i fabrikken og på 
lageret.   

NB: Den gamle hovedvej mod Århus er pt spærret nordøst for Kamstrup. Tag afkørsel 51 Skanderborg Nord på E45. 
Kamstrup er en meget stor virksomhed, med mange bygninger og flere parkeringspladser med afstand imellem. 

Køre 4,4 km til næste sted 

Kl. 12.15 Fælleden, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg.  

 

Kør op til lysregulering og kør ind til hovedindgangen og afsæt passagererne. Vi går ind der og direkte til cafeen. Der 
er størst chance for at finde frie parkeringspladsen nord for Fælleden.  

Frokostbuffet i cafeen, drikkevarer kan tilkøbes. 

Kl. 13.00 Fortælling om Skanderborg kommunes multihus, der bl. a. rummer byrådssal, administration, 
borgerservice, politistation og sportsfaciliteter, der bruges af alle fra børnehave til tophåndbold. Stedet hvor alle 
faciliteter bruges til flere formål. Afsluttende med en lille rundvisning.     Køre 4,7 km 

Kl. 14.30 Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg.  



  

 

Start med en kop kaffe udendørs ved parkeringspladsen nær søen. 

Kl. 15.00 Møde Jørgen Lund Christiansen på gårdspladsen. Han vil fortælle om, hvordan Vestemølle projektet 
startede som en ruin og nu her 40 mill. Kr. senere, står som et stort og flot kultur- og oplevelsescenter. Historien om 
Anders Nielsen der startede andelsbevægelsen, som i dag bl. a. er DLG, Danish Agro, DLF og en andelsbank, som ikke 
klarede det.                                                          Køre 2,4 km. 

Kl. 18.30 Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg.  

 

Parkeringsplads lige efter restauranten. 

Middag incl. 1 øl eller 1 glas vin eller 1 vand og kaffe. 

Afsluttende med aftaler om de kommende ting i gruppen. 

Pris for medlemmer af JID 250 kr. og 400 kr. for andre. 

Det vil lette kassererarbejdet meget, at beløbet forud indbetales på mobilpay 21 19 43 27 eller til konto 

1915 6890508071 Husk at påføre navn på indbetaler. Modtager Kirsten Simonsen. 

Tilmelding senest den 6. maj til mail kirstenalfreds@gmail.com eller tlf. 21 17 43 27 
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