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Turen startede med af gang fra Fredericia bandgård i bus mod 
Sønderjylland. 
Første stop var Elmegården med rundvisning på gården som driver  
Landbrug, har eget mejeri og gårdbutik. Det sluttede af med frokost  
Med deres egne produkter. Derefter var der besøg hos Højer pølser, 
hvor indehaveren Jan Muller fortalte om virksomheden som har 
været i familiens eje i mange år. De er meget dygtige til at lave pølser 
og fået mange medaljer for deres pølser. 
Derefter gik det videre til Hohenwarte hvor vi skulle overnatte alle 
dage. Her kan man overnatte og komme på bondegårdsferie. 
Hohenwarte bliver drevet som hobbylandbrug, hvor man kæler med 
dyrene og rider på hestene. Socialt samvær er der masse af, man kan 
være med eller passe sig selv. 
Om aftenen kom Inken Thaysen fra foreningen Sønderjyske 
Madglæder og fortalte om det overordnede tema for turen: Mad og 
Kunst og koblingen mellem disse to forskellige håndværk. 
Dagen efter gik turen til kunsthåndværker Hanne i Højer, som har en 
vævestue, galleri og fåreavl. En meget spændende forretning med 
mange skønne ting. Derefter var der rundvisning på Kunstnerhuset i 
Skærbæk hvor vi besøgte de forskellige værksteder. Her kan 
forskellige kunstner så komme og fordybe sig, der var også en lille 
butik, hvor kunsthåndværkerne afsætter deres produkter. 
Så gik turen videre til Vibegaard hvor de havde en omfattende 
saftproduktion, derefter var der sønderjysk kaffebord i 
forsamlingshuset og hvilket kaffebord og sidste besøg denne var hos 
hede lam i Gånsager hvor Åse Svendsen gav rundvisning og fortalte 
om sit foretagende. 
Sidste dag gik turen til Møgeltønder med besøg på Schackenborg Slot. 
Her fortalte godsforvalteren om slottets fødevareproduktion og 
markedsføringssamarbejdet med de 5 gårde. Vi var også inde og få en 
Rundvisning i Slotshaven. Sidste stop på turen var i Christiansfeld 
hvor vi var inde og købe Brødremenighedens honningkager. 
En opleveleses rig tur i det smukke Sønderjylland. Birthe Jensen  


