søndag den 10. september 2017

Sensommerturen i 2017 går til Søby Brunkulsmuseum ved Herning, der i dag udgør et fantastisk naturområde, hvoraf 1.100 hektar er fredet. Det meste af området er beplantet, og de smukke,
men livsfarlige brunkulssøer pynter i det kuperede landskab. Vi skal dog ikke så lang tid tilbage, før
brunkulslejerne i Søby udgjorde et »samfund i samfundet«. Under Besættelsen 1940-1945 løste de
og andre, tilsvarende lejer to værdifulde opgaver: De gav brændsel og beskæftigelse. Ikke mindst
brunkulslejerne i Søby tiltrak arbejdskraft fra alle egne af landet. Brunkulsarbejderen spillede derfor
en vigtig rolle på en af Danmarks største og vigtigste arbejdspladser, som leverede brændsel over
hele landet. I 1940’erne og frem til maj 1970 var det også Danmarks farligste arbejdsplads, der i de
nævnte 30 år producerede det største bidrag til Danmarks energiforsyning.
Det bliver dog ikke kul det hele – nu vi er på de kanter, aflægger vi Gjellerup Kirke besøg. Det er en
af Danmarks ældste, daterede kirker, måske med samme bygmester som Ribe Domkirke. Og så sluttes sensommerturen af med kaﬀe på Restaurant Søgården ved Sunds Sø.

Program
Kl. 08.30

Afgang fra Museumspladsen med Darum Busser.

Kl. 10.00-12.00

Brunkulsmuseet i Søby ved Herning
To guider viser deltagerne rundt i to hold. Den ene halvdel af gruppen bliver i
bussen og får en guidet rundvisning i området. Den anden følger med en guide
rundt i området og hører om produktionen, bygningerne og nogle af de farverige
personer, der har boet i området. På belejligt tidspunkt skifter grupperne, inden
vi samles til frokost.

Kl. 12.00-12.30

Der bydes på sandwiches i museets spiseskur, der er reserveret til vores gruppe.
Drikkevarer kan købes i bussen.

Kl. 12.30-13.00

Kørsel til Gjellerup Kirke ved Hammerum.

Kl. 13.00-14.00

Guidet rundvisning i en af Danmarks ældste, daterede landsbykirker.

Kl. 14.00-14.45

Kørsel til Restaurant Søgården ved Sunds Sø lidt nord for Herning.

Kl. 14.45-15.30

Kaﬀebord på Restaurant Søgården.

Kl. 15.30

Afgang fra Restaurant Søgården.

Kl. 17.00

Ankomst til Museumspladsen i Esbjerg.

Pris: 350 kr. for medlemmer af SESF (Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening). For ikke-medlemmer er prisen 400 kr. (medlemskab kan tegnes). Prisen dækker bus, entré til Søby Brunkulsmuseum, guidninger, sandwich til frokost samt eftermiddagskaﬀe/-te på Restaurant Søgården.
Billetsalget begynder tirsdag, den 8. august kl. 10.00, og billetterne sælges fra arkivets læsesal
eller fra webshoppen på adressen http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk/ Der kan maks. købes
fire billetter pr. person.

