17. april 2016

I N V I T A T I O N
Invitation til den årlige vejhistoriske ekskursion den 10. juni - 11. juni 2016
Kære medlemmer af Dansk Vejhistorisk Selskab
Ekskursionen går til området begrænset af Kolding – Christiansfeld – Vamdrup – Vejen –
Skibelund Krat – Bække – Egtved – Kolding. Området er præget af en smal nord-sydgående
trafikkorridor, hvilket gør, at de historiske veje ligger tæt.
På turen vil vi blive guidet af Paul Berrig, tidligere formand for Kongeåmuseet og Arne
Rosenkvist, kendt som guide på mange af DVS’s tidligere ekskursioner.
Turen starter i Kolding – hvor vi skal høre fra ca. 1585 om kvægmarkedet, toldstedet for
eksporttold på kvæg og Kongebroen. Herefter går turen mod syd og rundt – mindes Karl D. XII’s
tur over isen, Kongågrænsen med tilhørende toldsteder, okseveje, bronzealderveje, kongeveje –
Chr. D. X’s hvide hest – det kongelige stunt, da Dronning Dorotheas datter skulle giftes væk til
Kurfyrsten af Sachsen osv. Mange spændende steder skal vi besøge – også steder der ikke er
relateret til vejhistorie.
Ved ekskursionens start vil der blive udleveret en detailbeskrivelse af, hvad vi skal se.

Praktiske oplysninger
Vi skal overnatte på Hotel Skibelund Krat – www.skibelundkrat.dk og Jels Motel & Sportcenter –
www.jels-ms.dk.
For deltagere i bil kan der parkeres ved Hotel Skibelund Krat. Her kommer bussen og samler
deltagerne op med afgang senest fredag d. 10. juni kl. 09.30. Herefter kommer bussen til
Kolding Station kl. 10.00 for opsamling af de deltagere, der kommer med tog. Sidst på
eftermiddagen kommer bussen til Hotel Skibelund Krat. Her slapper vi af med kaffe/the og
kringle, så vi er styrket til at høre et foredrag ved K. E. Frandsen om ”Studehold ved Kongeåen”.
Lørdag d. 11. juni holder bussen ca. kl. 15.00 ved Kolding Station for deltagere der skal hjem med
tog. Herfra kører bussen videre til Hotel Skibelund Krat for deltagere, der har parkeret egen bil.
Pris for turen vil være i området af 1.700 kr. pr. deltager alt efter overnatning i enkelt- eller
dobbeltværelse. Prisen er ”all inclusive”.
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Tilmelding skal ske senest mandag d. 2. maj 2016 til undertegnede
mail: cdp@hlaug.dk eller telefon: 29 45 30 14
Alternativt skriftligt til adressen:
Carl Dixen Pedersen
Rugbjerg 55
2670 Greve
Ved tilmelding skal oplyses om deltagernavne, og om man vil bo på enkelt- eller
dobbeltværelse samt mobilnummer.
Venlig hilsen
Carl Dixen Pedersen
DVS-bestyrelsesmedlem

