
 

Stort opslagsværk   

-  nu også med lokale vandreruter og købmandsgårde / butikker.  

Aulum Y´s Men`s Club har netop udgivet 2023-udgaven af Lokalhåndbogen med et 

oplag på godt 3.600 stk. for 31. gang. Opslagsværket er med 6 nye vandreruter, 

der forventes flittigt benyttet her i julen.    

Lokalhåndbogen Aulum-Haderup 2023 er et sandt opslagsværk med næsten alle tænkelige oplysninger fra 

lokalområdet omfattende Aulum-Haderup-Hodsager og Feldborg. Som eksempel kan nævnes: beskrivelsen 

af områdets skoler og mejerier gennem tiderne, udførligt foreningsregister med formænd, forslag til turer 

og oplevelser i naturen, borger- og kirkeinfo, kulturminder mv. 

”Sidste år blev opslagsværket udvidet med 6 spændende vandreruter: Jersild-ruten, Skjerk-ruten, Tved-

ruten, Varhede-ruten, Stoubæk Krat og endelig 3 afmærkede ruter i Gindeskov Krat, der alle er benyttet 

rigtig meget siden.  

I år er bogen yderligere blevet udvidet med et nyt afsnit om de mange lokale købmandsgårde og butikker. 

Mange lokale har bidraget med tekst og billeder til dette nye afsnit, som er ventet af mange med 

spænding” siger Ejvind Dahl fra Aulum Y´s Men´s Club. 

Han står for annoncesalget til bogen, og derfor er han naturligvis glad for, at det er en eftertragtet vare, 

han har på hylderne. 

”Bare over de seneste syv år er vores oplag steget fra 3.000 til nu godt 3.600 stk. Dels fordi der er øget 

efterspørgsel i lokalområdet, dels fordi folk i Vildbjerg gerne vil have den. Lokal-håndbogen 

husstandsomdeles i hele Aulum-Haderup området, ligesom en pæn del uddeles i Vildbjerg. 

”Lokalhåndbogen har bl.a. – udover købmandsgårdene og de 6 nye vandreruter – også 23 sider med forslag 

til lokale oplevelsesture – som ofte bliver brugt som inspiration til hvor søndagsturen skal gå hen sammen 

med hele familien. Det er jo ofte ens nærområde, man kender mindst til!” siger Ejvind Dahl. 

Lokalhåndbogen bliver tilrettelagt af et udvalg på fire personer, som allerede i foråret begynder på næste 

års udgave. Finn Bach, formand for udvalget, er stolt over resultatet. 

”Vi bruger mange ressourcer på hele tiden at forny bogen og fortsat gøre den til det omfattende 

opslagsværk, som den efterhånden er blevet til. Vi håber også, at mange tager sig tid til at se bogen 

igennem og blive inspireret til at tage på en af turene” siger Finn Bach. 

Alle tilflyttere til Aulum-Haderupområdet modtager Lokal-Håndbogen 2023 sammen med mange andre 

informationer fra lokalområdet. 

Lokal-Håndbogen 2023 findes nu også digitalt på nettet under www.aulum.dk. 

 
 

 

 

 

Lokal-Håndbogsudvalget samlet ved præsentationen af 

årets nye Lokalhåndbogen 2023 - udgave.  

Fra venstre er det formand Finn Bach, Erik Mortensen, 

Aage Mikkelsen og Ejvind Dahl 

https://aulum.dk/forening/lokalhaandbogen/

