
ONSDAGSAFTENTOG 

 

Aftenture med Hedelands Veteranbane  

Onsdagene, den 14. juni, 12. juli og den 9. august 2023. 

Vi kører vores veterantog frem, åbner museet og kiosken hvor der sælges, is, sodavand, slik og 

kaffe, og håber på at få besøg af en masse mennesker der interesserede i en køretur med 

veterantog.  

Tag din skovturskurv med, og kør med veterantoget til Rubjerg. (Rastepladsen ved Skibakken og 

Lergraven). Her kan man medbringe sidde under tag i Lergraven, hvor der også er en bålplads og 

mulighed for at tænde op i grillen. Du skal dog selv sørge for kul og optænding.  

De friske løber også en tur op på toppen af Tempelbjerget og besøger Temple of Tokamak, hvori 

man kan efterlade alle sine bekymringer i det store vandfad – eller bare nyde den fantastiske 

udsigt over Hedeland Naturpark… 

Der er nogle borde og bænke samt gode toiletforhold på rastepladsen. Du er også velkommen til 

at låne tæpper fra toget til at sidde på. Medbring selv en fyldt picnickurv til aftenen, men du er 

naturligvis også velkommen til bare at køre en tur med toget. Turen tager ca. 20 min. hver vej.  

Afgang Hedehusgården mod Rubjerg:  Kl. 17.00. 18.00. 19.10. 20.10.  

Afgang Rubjerg mod Hedehusgården:  Kl. 17.30. 18.30. 19.40. 20.40.  

Adgang til museet er gratis denne aften. En billet til Rubjerg t/r koster 80 kr. for voksne og 40 kr. 

for børn. Børn under 3 år og hunde medtages gratis ifølge med voksne.  

Sådan finder du os.  

Adresse: Hedelands Veteranbane, Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene. Se mere på www.ibk.dk   

I bil: Kør ad Roskildevej til Hedehusene. Drej af og kør ad Brandhøjgårdsvej og tag indkørslen til 

højre ca. 100 meter fra Roskildevej.   

Tog: DSB Regionaltog til Hedehusene station, følg Hovedgaden under banen, fem minutters gang.  

Bus: Linje 123 fra Høje Taastrup st. og Roskilde st. Stoppested Brandhøjgårdsvej. 

Vi glæder os til at køre en hyggelig aftentur med Jer! 

www.ibk.dk 


