
Samlet pris pr. person kr. 550,- ekskl. drikkevarer til aftenspisningen
Tilmelding senest d. 10/10 -20 til Hans Jensen email: pannerup@post10.tele.dk eller mobil 4014 1249.

Tonny Jørgensen er driftleder på en svinefarm, og har således sin limousine-
besætning som hobby. Han og familien bor på en gård med et jordtilligende 

på 35 ha, heraf er 10 ha udlagt til græs. Besætningen er på 30 ammekøer 
med opdræt. Der bruges foldtyr. Dyrene går om sommeren hjemme omkring 

gården. Om vinteren bliver køerne fodret med ensilage, medens ungdyrene 
får kalveblanding. Alle ungdyr bliver slagtet på kontrakt ( DC )

Energimuseet tidligere ”Elmuseet” beliggende ved Tange sø på adressen 
Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro. (jeg har (stjålet) lidt fra deres hjemmeside) 

- ”Museet ligger smukt ved Tange vandkraftværk, mens Gudenåen i bogstave-
ligste forstand bugter sig gennem museet. Energimuseet er et slags frilands-
museum, da det strækker sig over et stort omwråde med 11 bygninger, hvor 

man skal udendørs for at komme fra et sted til et andet. Det er vigtigt at holde 
sig for øje, hvilken slags energi, der her er tale om: Det er den store slags, den 

der involverer naturkræfter og altså ikke den slags, der handler om kulhy-
drater. De store energikilder er så til gengæld rigt repræsenteret. Der er både 
vand, vind og sol. Desuden er Tange vandkraftværk i brug, så autenciteten 

bliver til at tage og føle på.”

Foulum – også kendt som Kvægbrugets forsøgscenter, beliggende 
Burrehøjvej 49, 8830 Tjele. Foulum er en del af Århus Universitet. Her skal 

vi som bekendt høre om den nyeste forskning inden for metanudledning, 
hvilket emne må siges at være højaktuelt i dagens Danmark.
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Kl. 09.30  Besætningsbesøg hos 

Tonny Jørgensen,
Nydam 14, Kvorning, 8830 Tjele

Kl. 09.30-10.00  Kaffe og rundstykker 

Kl. 10.00-10.30  Besigtigelse af 
Tonny Jørgensens besætning

Kl. 10.45-11.00  Kørsel til Foulum

Kl. 11.00-13.00  Foulum - rundvisning samt oplysning
om deres forskningsprojekt omkring
metanudledning fra kvæg
(hovedsagelig malkekvæg, idet det 
er det der forskes mest i - i Danmark) 

Kl. 13.00-13.30 Spisning

Kl. 13.30-14.00 Kørsel til Energimuseet i Tange

Kl. 14.00-16.00 Besøg på Energimuseet i Tange

Kl. 16.00-16.30  Kørsel til Gjern hotel, 
Østergade 2, 8883 Gjern

Kl. 16.30-  Indkvartering for de der 
evt. skal overnatte. 
Småhygge for de andre �

Kl. 18.00- ?  Spisning - 3 retters festmenu 
med efterfølgende 
hyggeligt samvær og kaffe

Kl. 09.30  Besætningsbesøg hos 

PROGRAM

Gjern hotel er et traditionelt hotel, som 
er forpagtet af værtsparret, der gennem 

de sidste ca. 2 år har formået at få 
genskabt hotellet med bl.a. god mad. 

Hotellet kan tillige tilbyde overnatning 
– de råder over 10 værelser. 

Pris for dobbeltværelser kr. 500,-. 
Pris for enkeltværelse kr. 450,-. 

Begge inkl. morgenmad. 
Evt. overnatning skal bestilles 

særskilt på tlf. 8687 5455.

OMRÅDE MIDT HAR FORNØJELSEN AF AT INVITERE TIL

EFTERÅRSMØDE 
LØRDAG DEN 7. NOVEMBER 2020 
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