Guldbæk
- en mangfoldig og levende landsby
Hvor landevejen fra Aalborg til Viborg i gamle dage krydsede et vandløb ligger
landsbyen Guldbæk. Der var en bro over Guldbækken, og der lå en Kgl. Privilegeret Landevejskro. Landsbyen ligger der stadig, og meget er sket siden nogle
rigmænd fra Aalborg i 1960’erne købte en gård og udstykkede jorden. Erling Buus, der er vores guide på en tur rundt i Guldbæk, har været med i hele Guldbæks
udvikling fra 1960’erne og frem til i dag.

Erling Buus

Kom derfor til Guldbæk søndag den 30 september og vær med, når Erling tager
os med rundt i byen og besøger udvalgte, spændende steder. Vi håber også, der
blandt deltagerne er nogle kendere af byens, som kan supplere Erlings fortællinger - om ikke før, så når vi samles på Guldbæk Friskole til afsluttende kaffe og
kage.

Programmet er, at vi mødes på Erlings gårdsplads, hvor han som indledning vil
fortælle om sin tilknytning til stedet. Derefter går vi over til Viggo Jørgensen på
Gl. Viborgvej. Viggo importerer italiensk vin, og mon ikke vi får en smagsprøve.
Videre går turen ud til den nordlige del af byen, hvor i sin tid Restaurant Perlen
lå. I dag har Jess Birnbaum bl.a. papegøjer på matriklen.
Det tredje stop på turen er Guldbæk Vingård som har sit vineri på Ærtebjergvej.
Her får vi lejlighed se vinfremstillingen, inden vi går langs vinmarkerne ned til
Hovhedegård Hestecenter på Storhøjvej. Femte og sidste stop på turen er Guldbæk Friskole, som ligger lige op ad mødestedet.
Vigtige oplysninger
Tid
: Søndag den 30. september kl. 13:30 – 17:00.
Mødested : Erling Buss’ gårdsplads, Guldbækvej 94, 9230 Svenstrup.
Pris
: Kr. 50,00 for medlemmer af Turistforeningen, kr. 75,00 for andre.
Begrænset deltagertal. Tilmelding til RebildPorten på info@rebildporten.dk eller
tlf. 9988 9000 senest fredag den 28. september kl. 12:00.
Praktiske oplysninger
Vandreturen rundt i byen er på ca. 5 km.
På ruten vil der være udlagt et depot med en øl/vand til hver.
For svagt gående vil der være mulighed for biltransport.
Husk at melde afbud til RebildPorten, hvis du bliver forhindret.
Følg os på www.rebildturist.dk og https://www.facebook.com/
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Guldbæk Friskole
Siden 1959 har der været friskole i Guldbæk. Dens betydning for landsbyen kan næppe overvurderes. Skolen
ledes efter Grundtvig - Koldske principper, mere dansk
kan det ikke blive!
Børn og unge sætter deres præg på landsbymiljøet, og
de voksne samarbejder om skolen og de øvrige aktiviteter, der foregår i byen, herunder Guldbæk Festival,
Guldbækløbet.
Siden 1976 har byen haft en meget aktiv Borgerforening, som bl.a. arrangerer borgermøder, når fælles
anliggender skal drøftes.
Guldbæk Vingård
På nordgrænsen for dyrkning af vin finder vi vinbonden på Guldbæk Vingård. Vinbondens varemærke er da også 56° North. Det ses mange steder,
at på grænsen for en druesorts dyrkning, præsterer
den sit ypperste. Fx er New Zealandsk hvidvin
kendt som det ypperste. Guldbæk Vingård har da
også en New Zealandsk vinmager til at forestå deres vinfremstilling.
På vores tur skal vi besøge vingårdens vineri, hvor
vindruerne presses og gæres under kyndig ledelse.
Se mere på http://guldbaekvingaard.dk/da/

Hovhedegård Hestecenter
Sidste stop på turen er
ved Hovhedegård Hestecenter. Travtræner
Kaj Jensen og hans hustru Jeanette står i spidsen for det store avls–
og træningscenter for
travheste.
Se mere på https://
www.hovhedegaard.dk/

Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at give
deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser vi ved
at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som værter for
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deres gæster.

