
   

 

 

VANDELGRISEN 

Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og Randbøl Spejderne fejrer i Fest- og 

Kulturugen 2017, at det er 60 år, siden Vandelgrisen kørte gennem sognet for sidste 

gang, og at det også er 120 år siden, der første gang kørte tog gennem sognet på 

jernbanen mellem Vandel og Vejle. 

   
Ugens program begynder  

fredag den 31. marts 2017 kl. 18.30  

med fællesspisning i restauranten på Randbøldal Camping  

Det er præcis samme dato, som toget kørte sin sidste tur i 1957. 

 Alle er naturligvis velkomne. Vi håber, der blandt gæsterne er nogen, der kan huske noget fra banens 

tid og vil fortælle om det. Det kan være oplevelser fra ture med toget, om de ansatte ved banen osv. 

Således kan de, der ikke er gamle nok til at huske banen, eller ikke boede her den gang,  

 få en fornemmelse af livet med jernbane på egnen.  

Forhåbentlig vil der opstå en ”kan du huske”-dialog mellem gæsterne. 

Menuen er en typisk menu fra 1957: 

Gammeldags oksesteg, citronfromage, kaffe og småkager. 

Pris kr. 175,- + drikkevarer der købes på stedet. 

Tilmelding til Randbøldal Camping på tlf. 75 88 35 75 senest d. 26. marts. 

 
Lørdag den. 1. april kl. 13.00  

Åbning af ugens udstilling om Vandelbanen i Spejderhuset/Randbøl gamle station, 

Hærvejen 45, Randbøl 

Udstillingen fortæller med billeder, plancher og udstillede genstande om banens historie. 

 
Udstillingen er åben lørdag d. 1. april, søndag d. 2. april, lørdag d. 8. april og søndag d. 9. april,  

alle dagene fra kl. 13.00 til 17.00 

Entré inkl. folder om banen: Kr.30, - (børn gratis). 

Spejderne sælger kaffe/ the/ sodavand og kage, (”Jernbanesveller”). 

 
Torsdag d. 6. april kl. 19.00 i Spejderhuset  

Foredrag om Vandelbanens historie 

ved Jernbanehistoriker og forfatter Ole Lenarth Nielsen.  

Entré. inkl. kaffe/ the og kage samt folder om banen: Kr. 75,- 

 
Lørdag den 8. april kl.13.00 ved Bindeballe Station  

Vandretur i naturen på banens gamle ”spor” fra Bindeballe Station til Randbøl Station.  

Ved naturvejl. Peer Høgsberg. Turen er på ca. 5 km. - varer ca. 2 timer. Der er returkørsel til Bindeballe. 

 Pris for turen med en ”lille én” undervejs: Kr. 20,- (børn gratis). 


