
Seniorklub Djursland 

Busudflugt til Vejle og Trapholt torsdag d. 15. november. 
 

Seniorklubben har arrangeret en tur til Fjordenhus i Vejle og museum Trapholt i 

Kolding, hvor Kaj Bojesen har en stor udstilling.. 

 

Programmet. 

Afgang fra Pavillonen i Grenaa kl. 8.00. Vi kører til Rønde og samler op ved Rute-

bilstationen kl. 8.45. Herefter kører vi mod Vejle. I Vejle kører vi til havnen, hvor 

kunstneren Olufur Eliasson og, nu arkitekt, har skabt 

sin første bygning, som samtidig er et kunstværk 

opført på en kunstig ø. Bygningsværket huser Kirk 

Kapital domicil med kontorer og konferencerum over 

stueetagen. 

Vi går rundt i kunsten i stueetagen og ser de mange 

spændende ting, kunsten i loftet og gulvet,  

murværket, de mange spændende vinkler, buler og 

buer og udsynet ind over Vejle fjord og broen. 

 



Efter rundvisningen her, kører vi til Kolding og Museum Trapholt. Vi går i Café-en og 

nyder et ta-selv-bord med  én øl/vin eller vand. Vi kan nyde udsigten over Kolding 

fjord, eller, hvis der er tid, se omgivelserne omkring Trapholt.  

Kl. 14.00  bliver vi guidet gennem Kay Bojesens udstilling, hans virke og liv. Efter 

rundvisningen, kl. 15.00, er der mulighed for at fordybe sig lidt i de øvrige 

udstillinger på Trapholt. 

 

 

Kl. 16.00 kører vi igen mod Djursland og ankommer til Rønde ca. kl. 18.00 og 

Grenaa kl. 18.30. 

Turen omfatter: bustransport, guidet rundvisning på Trapholt, frokost incl. 

drikkevarer. 

 

Vi tilbyder turen til 300,- kr. for medlemmer af Djurs Lærerforening og 350,- kr. for 

ikke medlemmer. (Betaling finder sted i bussen) Husk aftalte penge. 

 

I er velkomne til selv at medbringe kaffe eller the til turen  

Tilmelding efter ”først til mølle –princip”. Senest d. 8. november.  Vi regner med et 

max. antal på 40 deltagere, men vi har mulighed for at skaffe en større bus. 

 

Eva Grouleff, telefon 21 69 04 42. Mail: eva@grouleff.com 

Hvis I har særlige problemer med køresyge, indstigningsforhold eller andet bedes I 

lige skrive det i mailen eller ved opringning til Eva, og vi vil så prøve at tage højde for 

dette ved tilrettelæggelsen. For yderligere oplysninger om turen kan I kontakte 

Knud Erik Jensen på: 21 74 73 89. Mail: kejensen9@gmail.com. 

mailto:eva@grouleff.com

