
  

 

Cykeltur i skøn natur og med musik, 

ølsmagning, kaffe og kage undervejs  

Hedensted Kommune markerer lørdag 1. juni med cykeltur fra 

Snaptun til Hou, at man nu er blevet en del af Kulturring-

samarbejdet. En 540 km. smuk cykelrute gennem otte østjyske 

kommuner  

Det bliver for fuld musik, med velsmagende øl, besøg på gårdbutikker 

og smuk natur så langt øjet rækker, når Hedensted Kommune lørdag 1. 

juni på cykelhjul ruller ind i det østjyske kulturring-samarbejde. Kultur-

ringen er cyklisternes svar på bilisternes Margueriteruten og strækker 

sig 540 km. gennem otte østjyske kommuner.  

Cykelturen, hvor der er plads til 24 lokale deltagere, starter fra havnen 

i Snaptun. Her kan deltagerne vælge at tage enten bus eller via Hjarnø 

cykelfærgen til Alrø, hvorfra turen går over Gylling mod målet i Hou. En 

tur på i alt 25 km. med masser af indlagte pauser, oplevelser og forkæ-

lelse af alle sanser. Deltagerne kan give benene et velfortjent hvil på 

hjemturen, der foregår med bus. 

Man kan efter først-til-mølle-princippet tilmelde sig cykelturen på: 

https://kulturringoj.nemtilmeld.dk/15/. Det er gratis at deltage.   

Kulturringen blev skabt i forbindelse med Kulturhovedstad Aarhus 

2017, og de otte kommuner bag Kulturringen er foruden Hedensted, 

Odder, Aarhus, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Samsø. 

Ruten rammer undervejs attraktioner som slotte, museer og naturper-

ler.  

Kulturringen er i en ny og opdateret guidebog, som viser vej til de 

mange oplevelser på ruten, beskrevet i 22 deletaper. Trænede cyklister 

kan køre turen på to-tre dage, mens de fleste kan nå den på en uges 

tid med indlagte spise-, hvile- og sovepauser.  

Guidebogen kan hentes på kommunens biblioteker, i turistinformatio-

nen i Juelsminde og på rådhusene. 

Du kan læse meget mere om Kulturringen og turene på 

www.kulturringen.dk og på https://facebook.com/kulturringen.dk. 

I Hedensted Kommune kan man vælge mellem to Kulturring-ruter, der 

begge løber mellem Rosenvold og Hjarnø. Den ene 31 km. langs ky-

sten, hvor man kommer gennem Juelsminde, og den anden knap 46 

km. på tværs af kommunen gennem bl.a. Glud. 

  

For mere information: 

Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget for Fritid & Fællesskab, tlf.: 

24663124 

Thomas Odgaard Dalgaard, idrætskonsulent, tlf.: 61612314  
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