FÆRDSEL LANGS RUTERNE
Vi beder om, at man viser hensyn, når man går
langs ruterne og følger de gældende regler:
Vandring ad veje og stier i det åbne land er tilladt.
Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne
for færdsel til fods, kortvarig ophold og badning.
I privatejede skove må man gå på stier og veje fra
kl. 6 til solnedgang.
Færdsel er på eget ansvar.
Man skal følge anvisninger på skiltning.
OPHOLD
På privatejede strandbredder og kyststrækninger er
ophold og badning inden for 50 m fra beboelsesbygninger ikke tilladt.
I private skove og på private udyrkede arealer er
ophold inden for
150 m fra beboelses- og driftsbygninger ikke tilladt.
I offentlige skove er ophold inden for 50 m fra beboede bygninger ikke tilladt.
HUNDE
Hunde skal føres i snor langs ruterne.
JAGT, LANDBRUGS- OG SKOVARBEJDE
Ejeren af private veje og stier i det åbne land, udyrkede arealer og private skove kan ved skiltning forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt eller
udføres intensivt landbrugs- eller skovarbejde.
Juelsminde-Klakring lokalarkiv
Har man fået vakt interessen for områdets historie
er der hjælp at hente på lokalarkivet.
Se nærmere på www.juelsminde-lokalarkiv.dk
Juelsminde Havnemuseum er et nyt og spændende
museum med historier om havnen, fiskerne og lystsejlerne.

Museet ligger på Havnegade.
Se åbningstider på: www.havnemuseum.dk.
Glud Museum er et frilandsmuseum med historiske
bygninger fra egnen, bl.a. et fiskerhus fra Strandhuse og ”Danmarks smukkeste bondegård” Badensminde.
Se åbningstider og aktiviteter på museets hjemmeside www.gludmuseum.dk
KEND DIN LANDSBY
Projekt Kend din landsby arbejder sammen med
lokalarkiverne i
Hedensted Kommune om at formidle historier om
folk og liv på egnen.
Rundt om i byerne og landskaberne ligger mange
historier gemt og dem vil vi finde frem og fortælle
videre til dem, der kommer forbi.
Historierne kan hentes på stedet via QR-koder, der
scannes med en moderne mobiltelefon.

Oversvømmet fodboldbane – nu Strandengen

Tre historiske vandreture
rundt i og omkring Juelsminde.
På turene kan man hente
historier og billeder fra
Juelsminde via QR-koder,
der kan scannes med en
moderne mobiltelefon.
De tre historiske ruter er blevet til i et samarbejde
mellem Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og projekt
Kend din landsby, Glud Museum og Visit Juelsminde.
Tak til støtten fra Hedensted Kommune og sponsorerne Juelsminde Vand, Visit Juelsminde og SuperBrugsen.

RUTE 2 – SKOVEN, MØLLEN OG FÆRGEGÅRDEN
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Fregatten Jyllands anker
Diget
Bjørnsknude
Misser
Strandhuse
Kysthospitalet
Teglværket
Skovly
Mindesten
Stationen
Skovfogedhuset Søkjær
Kirken
Hellebjerg Mølle
Montmartre
Færgegården
Julemærkehjemmet
Færgehavnen
Havnen
Havnemuseum
Havnegade 4
Odelsgade
Else Hvid’s hus
Kuranstalten
Svanedammen
Mindeparken
Lille Søkjær
Skolen/Biblioteket

Kortet findes også digitalt på www.kenddinlandsby.dk.
Se under Kort / Juelsminde.
Send venligst kommentarer og bemærkninger pr. mail til
Juelsminde-klakring-lokalarkiv@jafnet.dk eller via vores
hjemmeside www.juelsminde-lokalarkiv.dk

Tur 1 og 3 er hver på ca. 5 km, tur 2 er ca. 2 km

RUTE 2 – SKOVEN, MØLLEN OG FÆRGEGÅRDEN
For 150 år siden fandtes kun tre beboelser i området: Skovfogedhuset Søkjær, Hellebjerg Mølle og
Færgegården.
1. Skovfogedhuset Søkjær
Bygget i 1850 til skovfoged Jens Nielsen. På den tid
lå der ikke andre huse herfra og ud mod vandet.
Der var bolig i den ene ende og stald med plads til
otte køer, to heste og en flok høns i den anden.
2. Kirken
Juelsminde Kirke er en ung kirke, fra 1913.
Godsejer Schou, Palsgaard, byggede kirken og præsteboligen og anlagde kirkegården med mur omkring for egne midler, og skænkede det hele til Juelsminde.
3. Hellebjerg Mølle
Der har været mølle på stedet siden 1500-tallet.
En dobbeltmølle med møllehjul lige ved gården og
lidt længere nede i skoven.
4. Montmartre
Gemt lidt af vejen inde i skoven ligger en tidligere
skovriderbolig. Maleren P. A. Schou (1844-1914)
havde atelier i villaen og døbte den Montmartre.

5. Færgegården
Allerede i 1600-tallet og måske tidligere var der
færgefart hertil fra Bogense. I 1813 byggede godsejer Niels Juel Reedtz en kro til de rejsende og kaldte den Juels Minde. Med tiden kom nye navne Gæstgivergård, Færgegården, HK-Skolen og Hotel
Juelsminde Strand, men det gamle navn Færgegården synes at hænge ved. En arbejdsgruppe har nu
købt færgegården – og hotellet forventes genåbnet
i september måned 2015. – Færgen sejlede ud fra
bugten (formentlig ved Hellebæk)
6. Julemærkehjemmet
Stiftet 6/2 1914 – jorden blev skænket af Palsgaard
– dengang blev der behandlet et utal af sygdomme
her.
7. Færgehavnen
Med ”Den lige linie” fra Juelsminde til Kalundborg
fik byen en central placering.
Indviet i maj 1962 med færgen Julle. I overfartens
storhedstid, i 1960’erne, sejlede der fire færger,
Julle, Kalle, Lasse og Mille.
8. Havnen
For enden af jernbanen kom havnen til i 1896.
Fiskeriet blomstrede omkring århundredskiftet, og i
1904 stiftedes Danmarks første Fiskeeksportforening i Juelsminde. Havnen blev senere et populært
mål for lystsejlere, og er i dag udbygget til en af
landets mest moderne og søgte havne. I 2012 blev
Juelsminde havn kåret til årets havn.

Julle i havnen 1962

