
Supertravernes efterårsspecial 2020 

Som noget nyt vil Niels-Jørgen gerne invitere alle supertravere med 

på en specialtur her i efteråret. 

Turen, som er planlagt til torsdag 8 oktober 2020, går til Kongernes 

Jelling efterfulgt af en flot vandretur ad Grejsdalsstien til Vejle. Til 

slut tager vi toget retur til Jelling. NB: Kun 50 pladser. 

Vi mødes Madpakkehuset ved Kongernes Jelling, (ved indgangen fra Vestergade) Her starter vi med kaffe som du 

selv medbringer. Alternativt kan du købe kaffe i Cafeen. 

Vi får historien om Danmark, kristendommen og kongerne Gorm og Harald fortalt i foredragssalen med billeder af 

kongernes bygningsværker. Foredraget varer ca. 45 minutter. Derefter ser vi udstillingerne og vi går naturligvis også 

over til kirken og kigger på de enestående runesten, rejst af Gorm den gamle og Harald Blåtand. 

https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/ 

https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/Editor/natmus/kongernes_jelling/pdf/velkommen.pdf 

Derefter starter vi vandreturen på ca. 16,5 km ned gennem den flotte Grejsdal ad Grejsdalsstien 

https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/find-ruter-i-naturen/vandreruter/grejsdalstien/  

https://www.vejle.dk/media/15323/grejsdalstien_web.pdf 

Undervejs finder vi et skønt sted at nyde vores medbragte mad. 

Vandreturen ender i Vejle ved sygehuset. Derfra tager vi toget retur til Jelling – medbring rejsekort hvis du har et. 

Grejsdalsstien går en del op og ned (mest ned, når vi starter i Jelling), den løber flere steder på gangbroer som vi 

kender det fra pramdragerstien, men forvent også strækninger, der kan være fugtige. 

Mødetid og sted 

Torsdag 8 oktober kl. 10.00 ved madpakkehuset, Kongernes Jelling. I arrangerer selv samkørsel og husk gerne at 

tænke på dem, der ikke har bil. Der er masser af p-pladser lige ved museet. 

10.30 Foredrag / oplæg om Gorm og Harald 45 minutter. Udstilling / Runesten / kirke ca. 45 minutter.  

Ca. 11.45- 12.00 starter vi vandringen på Grejsdalsstien mod Vejle. Vi bruger nok ca. 4½ time på vandreturen 

inklusive frokostpausen. 

Toget retur til Jelling kører hver time og varer ca. 15 min. 

Af hensyn til bestilling af foredrag / oplæg er tilmelding nødvendig (max. 50 personer) 

Send en Mail til Niels-Jørgen njj.jensen@gmail.com senest søndag 20. september og fortæl hvor mange du tilmelder.  

Pris for deltagelse:  

Adgangen til museet er gratis. Foredrag: op til 30 personer :1000 kr. Op til 50 personer: 1500 kr. Beløbet deles ud på 

de tilmeldte.  

Når tilmeldingsfristen er udløbet og vi ved hvor mange der vil med, sender Niels-Jørgen besked til alle med det 

eksakte beløb som betales til Niels-Jørgen med mobile pay. 

Togtur 30-40 Kr. /person, som du selv betaler. 

Den samlede pris for arrangementet forventes at blive 80-100 kr/person + din transport til Jelling og det du vil 

fortære undervejs. 

Velmødt til en dejlig kultur/natur-tur i efterårsskoven. 

Niels-Jørgen 

22671954  
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