
Vi starter det nye år med en fælles netværkstur mellem vores 
afdelinger i Aarhus og Herning. Turen går til Fængslet i Horsens, 
som lukkede som statsfængsel i 2006 efter mere end 150 års 
funktion som ”fangehul”. En guide vil fortælle os om Fængslets 
historie, anekdoter om fangerne og hvad Fængslets funktion er i 
dag. Efter rundvisningen serveres brunch i Fængslet.

Eftermiddagens program går til området omkring Vestbirk, 
hvor vi besøger Den Genfundne Bro. Historien herom er, at 
jernbanebroen blev bygget tilbage i 1897 i forbindelse med 
anlæggelsen af Bryrup Jernbanen. Broen blev den tids største – 
45,7 meter lang og 13,4 meter over Gudenåen. 

Da banen i 1920’erne skulle bygges om til normal sporvidde, blev 
broen til et problem. Man kunne udvide den i bredden, eller man 
kunne bygge en helt ny bro. Man endte med at begrave den i grus 
– hvorfor man gjorde dette vil vores guide fortælle nærmere om på 
turen.

I forbindelse med besøget ved Den Genfundne Bro lægger vi også 
vejen forbi Vestbirk Vandkraftværk og Trikotagefabrik. Gåturen er 
ca. 3-4 km. Husk passende påklædning.

Tilmelding til turen koster 125 kr. og inkluderer transport til/
fra Jobbanken Aarhus hhv. Herning, entré og guider, brunch og 
eftermiddagsfrugt. 

Gå ikke glip af denne spændende udflugt og tilmeld dig med 
det samme ved at overføre 125 kr. til Jobbankens konto, reg.nr. 
2210, konto 7556738801. Skriv ”Fængslet” i emnefeltet. Sidste 
tilmeldingsfrist er onsdag den 20. januar.

Vi glæder os til en oplevelsesrig udflugt sammen med dig!

De bedste hilsner
Jobbankens personale i Aarhus og Herning

Onsdag den 27. januar

Ryk direkte i fængsel!
Tag med på en tur i fængsel, når turen går til Horsens 27. januar

Program:

8.45/9.00:    Afg. hhv.   
               Jobbanken
                           Herning/Aarhus

10.00:  Rundvisning   
  Fængslet,
  Horsens

11.30:  Brunch, Fængslet

13.30:  Guidet vandretur:  
  Den Genfundne 
  Bro, Vestbirk   
  Vandkraftværk og  
  Trikotagefabrik

17.00:  Ca. forventet   
  hjemkomsttids- 
  punkt Herning/ 
  Aarhus
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