Landsforeningen for Ædru Livsstil
Danmarks Afholdsforening

Invitation og program for fælles sommerudflugt lørdag d. 25.8- 2018

Vi mødes kl. 11:30 ved indgangen til Den Jydske Rosenpark, Nygade 18 C , 9620 Aalestrup

Kl. ca.12:00 Vi spiser vores medbragte mad i parken, hvor der findes borde, bænke og abne spisehu-

se, hvorfra vi kan nyde roserne. Nar vi har spist vil vi ga rundt og nyde parken, som er en oplevelse
for sanserne med farver og dufte. Der er engelske roser, historiske roser, renaissanceroser, slotsroser, storblomstrede roser og klatreroser. Der er ca. 225 forskellige sorter og hen over sæsonen kan
man glæde sig over staudebedene med løgvækster om foraret, forskellige blomster og græsser gennem sommeren og ikke mindst farvebedene med georginer. Der er ogsa pafugle og andre eksotiske
fugle i voliere.
Ca. 16:00 Efter besøget i Rosenparken kører vi til Testrup Gl. Skole, Grangardsvej 10, Testrup, 9620
Aalestrup. Her laver vi ved fælles hjælp, eftermiddagskaffe m.m. og hygger os. Der findes en dejlig
have med grillhytte m.m.
For dem som har lyst er der i gaafstand fra skolen mulighed for at se Testrup Klosterruin og hospital, som med
kirken og dens omgivelser er et spændende og historisk interessant sted. Indtil 1748 la her en hospitalskirke. I dag star kun koret og et enkelt fag fra skibet tilbage. Ruinerne af hospitalet kan ses ved kirken, hvor der
ogsa findes tavler med flere informationer. Lige syd for, ligger ruinerne af et stenhus, der kaldes Testrup Kloster, det er ruinerne af af en stor 3-etages bygning. Bygningen har været administrationsbygning til hospitalet
og bolig for biskoppen. Kirken og hospitalet var i middelalderen rammen om et myldrende liv af præster,
munke og folk, der valfartede til kirken og Skt. Sørens Helligkilde, der ligger ca. 800 m nordøst for kirken,
der som andre helligkilder hører til nogle af vore ældste kulturminder. Mange sagn og farverige beretninger
knytter sig til deres opstaen og ry som lægedomskilder. Om Skt. Sørens Helligkilde berettes, at den har haft
livgivende og helbredende egenskaber mod forskellige slags sygdomme. Desuden har den været en ikke uvæsentlig indtægtskilde for Testrup Kirke og hospital. I dag giver kilden ikke de store vandmængder, men lider
du af en eller anden sygdom, skulle du maske prøve kildens helbredende virkning. Man ved jo aldrig.

Ca. kl. 18:00 Foreningen vil som afslutning pa dagen sponsorere sodavand, pølser og tilbehør.
Herefter fælles oprydning , afsked/afrejse og pa gensyn.
Udflugten er tilrettelagt saledes at der ikke er nogen udgifter, transport er dog for egen regning.
Inviter gerne en ven/veninde med (Der kræves ikke medlemskab af foreningen for at deltage)
Vel mødt til en hyggelig dag. Husk at medbringe madpakke til frokost, solskin og godt humør!
Arrangøren er i ar lokalforeningen i Viborg
Yderligere oplysninger og tilmelding senest d 18.8-2018 til Sonja Hald, eller din lokalafdeling.
Telefon: 26603989 eller e-mail: sonja.s.hald@live.dk

