
Odderegnen har utroligt meget at byde på. Vores guide tager jer 
med på en bustur i ”Det fede” Hads Herred, hvor vi skal opleve 
både by, land og kyst.

På vores bustur rundt i Odder Kommune gør vi fire stop: 

Vi skal opleve byens imponerende torv med Centralhotellet 
som den mest markante bygning. Vi får fortællingen om, 
hvordan Jyllands største landsby, Odder, blev skabt på baggrund 
af de fede agerjorde, og vi hører om Torvets historie.

Ad idylliske veje fortsætter vi til landsbyen Bjerager, hvor 
Fru Møller venter os på Bjerager Hougård. For få år siden en 
almindelig gård, men i dag er stedet kendt som Fru Møllers 
Mølleri, en af Østjyllands mest velbesøgte gårdbutikker med 
bageri, slagteri, ismejeri og restaurant. Bodil Møller (fru Møller) 
fortæller den fantastiske historie om stedets udvikling, der er 
grundlagt på ideen om at bruge lokale råvarer. Der er mulighed 
for på egen hånd at se på de mange spændende tilbud.

Det gamle fiskerleje Norsminde er vores næste stop. Byen 
ligger flot ved fjord og havn, og det er her, vi skal have vores 
middagsmad – på Norsminde Kro, hvis gastronomi hører til 
blandt de fineste i Jylland. Efter spisningen skal vi ikke snydes 
for at høre lidt om kroen og om det pulserende liv, der tidligere 
har udspillet sig ved havnen og kysten.

Dagens sidste stop bliver på den gamle Odder Vand- og 
Dampmølle, som i dag huser Odder Museum. Her serveres 
kaffe og kage, og der vil være mulighed for at se udstillingerne, 
inden bussen igen kører hjemad.

Praktisk info

Tid: kl. 10-15, torsdage evt. fredage

Bus: I sørger selv for at booke en bus.

Pris: Middagsmad, kaffe og kage + guide: 265 kr. pr. person ved 
50 deltagere. 280 kr. pr. deltager ved 40 deltagere. 300 kr. pr. 
deltager ved 30 deltagere. Minimum 30 deltagere (Hertil skal I 
naturligvis lægge prisen for leje af jeres bus).

Opsamling af guide: Odder Museum, Møllevej 3-5, 8300 Odder

Booking: kustode-odder@moesgaardmuseum.dk

Kontakt for yderligere info: Odder Museum 8654 0175

Dagen i Odder tager 5 timer. Det er muligt at ændre på 
ankomsttidspunktet.

Odderegnen – en perle i Østjylland
Få en uforglemmelig dag i hjertet af det skønne Østjylland

Gruppetilbud til Ældre Sagens Lokalafdelinger:


