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Nyd en dag i spa
Pris fra

450,son

pr. per

• Fri adgang til AquaSpa mellem 06.00 - 15.00
• Brug af badekåbe, slippers og håndklæde
• Gør-det-selv produkter til brug i AquaSpa
• Spadag menu kl. 13.30
• Bemærk: weekendprisen bliver 550,Spabehandlinger skal bestilles pr. tlf. 7641 1742
Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning
DK 7080 Børkop
Email: hotel.kellerspark@comwell.com
Tlf. (+45) 7641 1717
Fax (+45) 7641 1718
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En smuk og spændende vandretur
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KELLERS MINDE Museet har til formål at udbrede
kendskabet til historien om De Kellerske Institutioner.
Museet rummer effekter og historie om udviklingshæmmedes vilkår fra 1899 til 2012.

Her

KELLERS MINDE Museum - H.O. Wildenskovsvej 10 - Brejning - 7080 Børkop
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Åbningstider mv. se hjemmesiden www.kellersminde.dk. Her kan du også blive medlem af støtteforeningen.
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Brejning Kirke
Skolen
Beskæftigelseshjem for piger
Beskæftigelseshjem for drenge
Vaskeri, bageri, vandværk m.m.
Professorboligen
Kvindehjemmet
Mandshjemmet
Asylet
Nathuset
Kirkegården
Tuberkulosesanatoriet
Vandtårnet
Landbrugshjemmet
Katrinehøj
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Send SMS med “scan” til 1220 og download
programmet ScanLife gratis til din mobil.

Scan koden og læs mere!
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Tilbage til krydset ser du ret frem for dig Professorboligen (6), der idag er Privatejet. Nu går du ned ad
Møllegårdsvej og til venstre ses Kvindehjemmet (7).
I dag Brejning Efterskole. Ret frem for dig ser du
Mandshjemmet (8). I dag ejerlejligheder.

Lidt længere fremme, ligger der endnu en stor rød
bygning. Det var Beskæftigelseshjem for drenge (4).
Fortsæt videre af vejen ned gennem slugten til
vejkrydset. Går du til venstre ad Vandværksvej ser
du på venstre hånd nogle hvide bygninger. Her lå
Vaskeri, bageri, vandværk m.m. (5). I dag ejet af
Brejning Efterskole.

Brejning Kirke (1). Chr. Kellersvej 1. Kirken er
formet som en bispehue og er smukt beliggende på
toppen af bakken. Fortsæt af Chr. Kellersvej og du
vil se en stor rød bygning, formet som et E, på højre
hånd. Dette er Skolen (2). I dag ejerlejligheder.
Umiddelbart derefter ser du en anden stor rød bygning. Det var Beskæftigelseshjem for piger (3).
I dag Andelsboliger.

Turen byder på smuk natur og spændende historier,
der er over 100 år gamle. Rigtig god tur!

Du følger stien venstre om institutionen, går forbi
Landbrugshjemmet (14) og ud til vejen. Her går du
til højre og ca. 100 m. efter igen til højre. Fortsæt
frem til krydset, her kan du lidt til venstre se
Katrinehøj (15) og til højre udgangspunktet
Brejning Kirke (1) og her slutter turen.

Du fortsætter, krydser H.O. Wildenskovsvej og går
videre ad Avlsgårdsvej. På højre side oppe på bakken
ser du Vandtårnet (13) og lige frem ser du en institution. Det er den tidligere Avlsgård.

Følg stien venstre om hotellet og du kommer til et
T-kryds. Gå til venstre og ca. 100 m. fremme ligger
Nathuset (10), i dag privat ejet. Lige overfor ligger
Kirkegården (11). Gå nu tilbage igen og videre forbi
Tuberkulosesanatoriet (12).

Ved bygningen drejer du til højre om mod Havnen.
Fortsæt videre frem ad den asfalterede vej mod skoven. Du passerer Havebrugshuset på højre side. Gå
videre ad vejen der går over i en sti og nu følger du
stien og skiltene op mod Comwell Hotel, tidligere
Asylet (9). Undervejs passerer du Kvindecellen på
højre side. I dag er det antikvitetsforretning.
På venstre side kan du allerede se Nathuset.

Start hvor du har lyst, og bliv guidet igennem de Kellerske Institutioner.
På stederne er opsat skilte med yderligere information om hver bygning.
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