Søndag 19. juni kl. 10.00 vandretur
Start på museet og derefter i bil til Elmers Hus og går
mod syd; 2,9 km kuperet. Valgfrit +1,8 km.
80 kr. inkl. entre, guide og kaffe. Tilmelding!

Torsdag 14. juli og 28. juli bustur

Arrangementer 2022 på
Søby Brunkulsmuseum Herning
Køb et årskort til kun 100 kr. Årskortet gælder
sædvanlig entre; herunder Veterantræf, Musik På
Scenen, efterårsferie og Jul i Søby Gamle Kulby.
Ved tilmelding: Tlf. 53 37 14 59 senest tre dage før.
Der er begrænset antal pladser, men har du ”glemt”
at melde dig til, så tag chancen og mød op alligevel.
Guide på alle ture er brunkuls-ekspert Jan Svendsen.

Lørdag 2. april åbningsfest
Gratis kaffe og saftevand hele dagen.
Kl. 10.00 start af gravemaskine.
Kl. 10.30 præsentation af nyheder.

Skærtorsdag 14. april gavlmaleri
Kl. 11.00 tager kunstmaler Finn Birkelund første
penselstrøg. Fernisering 2. påskedag kl 15.00.

Kl. 10.00 rundstykke og kaffe på museet. Derefter
bustur i lejerne og Harrild Hede, rundvisning og
frokost i Forsamlingshuset fra Søbyhus. Tilmelding!
Pris for alt KUN 280 kr. plus drikkevarer til frokost.

Søndag 3. og 31. juli åben rundvisning
Uden tilmelding fra kl. 10.00 og kl. 13.00.
Pris på 50 kr. oveni den sædvanlige entré.
Foregår udelukkende på museet, hvor vi begynder
med en kop kaffe. Medbring eventuelt selv frokost.

Lørdag 6. august Musik på Scenen
Kl. 14-16 underholder Videbæk Harmonikaklub.
Normal entré. Salg af kaffe, drikkevarer, grillpølser,
kage og lotteri. Egen forplejning tilladt.

Torsdag 18. august kl. 18.30 natur-tur
Program som april. Lyngen blomstrer. Tilmelding!

Søndag 9. oktober kl. 14.00 vandretur
Program som 19. juni, men mod nord; 5,6 km. Løvfald.
Muligt at forlænge 1,8-2,9 km. 80 kr. Tilmelding!

Torsdag 21. april kl. 18.30 natur-tur

15.-23. oktober efterårsferie

Vi besøger museet og kører i egen bil til Mount Søby
og ørkenlandskabet. Går 2,3 km. Valgfri +3,7-5,5 km.
Turen er ikke for gangbesværede.
80 kr. inkl. entre, guide og kaffe. Tilmelding!

Velegnet for bedsteforældre og børnebørn.
Mange aktiviteter for børn; forskellige værksteder
med vejleder tirsdag-fredag kl. 10.00.
Gratis rundvisning uden tilmeld. 13.00 tirsdag-fredag.
Salg af grillpølser til frokost tirsdag-søndag.

Søndag 22. maj kl. 10.00 og 13.00 cykeltur
To forskellige ruter på hver 18 km. Pris dækker entré,
guide og kaffe. Én tur koster 80 kr. og to ture 100 kr.

11.-17. juni Dus Med Himlens Fugle
Herning Kommunes kulturfest 2022.
Tirsdag 14. juni kl. 14-16 ”Kun for sjov” spiller for til
fællessang på Festpladsen. 80 kr. inkl. entre og kaffe.
Onsdag 15. juni kl. 19.30 Forsamlingshuset anekdoter
og filmen ”Vagabonderne på Bakkegaarden”. 50 kr.
Torsdag 16. juni 18.30 fugletur. Vi besøger museet og
går 3 km til Fugletårn og ”okkersøen”. Husk kikkert!
80 kr. inkl. entre, guide og kaffe.
Fredag 17. juni kl. 15.30-23. Rock med Fuglene. Ester
Brohus & Knud Møller, Creedence Tribute og Billybubbers. Se mere www.branderocker.dk
Entreen gælder alle dage fra kl. 10.

Lørdag 18. juni Søby Veterantræf for ALLE
Kl. 14.00-16.00 på Festpladsen, hvor ”Kun For Sjov”
spiller. Fællessang og samvær.
Udstilling af gamle biler, motorcykler og tilsvarende.
Normal entré. Salg af kaffe, drikkevarer, grillpølser,
kage og lotteri. Egen forplejning tilladt.

Lørdag 22. oktober bustur
Samme program som i juli, men med start kl. 13.00 og
eftermiddagskaffe. 180 kr. Tilmelding!

Søndag 23. oktober cykeltur
Program som i maj.

Søndag 23. oktober ordinær sæson slutter
I dagens anledning byder vi på kaffe og saftevand hele
dagen, når entreen er betalt. Vi sælger grillpølser.
Kl. 15.00 starter vi gravemaskinen fra Aarsleff A/S.

3. og 4. december Jul i Søby Gamle Kulby
Salg og udstilling af gaver, dekorationer og husflid
med mere. Gratis kørsel med hestevogn. Salg af egen
øl, gløgg, kaffe, kakao og æbleskiver.
Gode ideer til kalendergaver og julegaver.
På Festpladsen synger vi julen ind kl. 16.30.
Åbent kl. 10-17 og kun sædvanlig entré.
Følg os på hjemmeside og facebook. Tilmeld
nyhedsbrev via mail til: museum@brunkul.com

Vi glæder os til at se dig!

