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Sommerudflugt til Aulum/Vildbjerg den 16. juni 2020  

til Aubo Production a/s, Aulum, Blücher Metal a/s,  

Vildbjerg og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
 

 
Præcis kl. 9.45 mødes vi ved  

Aubo Production a/s, Vævervej 19-23, 7490 Aulum. 

AUBO er en 34 år gammelt, familieejet produktions-

virksomhed, som producerer køkken-, bryggers- og 

badinventar i Aulum.  

Vi starter med kaffe og et smurt rundstykke og får en 

orientering om Aubos historie, samt en rundvisning i 

15.000 m2 produktionshaller, hvor vi følger, hvordan 

et køkken bliver samlet, lige fra råvaren kommer ind til de færdigsamlede køkkenelementer    

sendes ud til opstilling i de respektive køkkener. 

Afslutningsvis besøger vi Aubo-kædens største butik, som ligger 350 m fra fabrikken. 
 

Kl. 12.45 mødes vi ved Stationen, Jernbanegade 2, Aulum, hvor vi får vores smørrebrød 

med en øl/vand i 2 sammenhængende lokaler i den nedlagte stationsbygning. 

 

Præcis kl. 14 skal vi være ved 

Blücher Metal a/s, Pugdalvej 1, 7480 Vildbjerg,  

Blücher blev grundlagt i 1965 af Johannes Blücher 

Skibild, en dygtig og visionær vvs-installatør. 

Blücher er i dag en af Europas førende producenter af 

afløbs-systemer i rustfrit stål til alle formål, lige fra 

badeværelser til større industrielle faciliteter samt 

luksus krydstogtskibe. De tilbyder mere end 2.500 

standardprodukter, men også individuelle løsninger. 

Vi får en rundvisning samt en orientering om Blüchers historie og marked. 
 

Præcis kl. 16.15, skal vi være ved 

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Alle 6,  

7480 Vildbjerg. 

Fra at være det lokale klubhus, er Vildbjerg Sports- & 

Kulturcenter vokset til at være en moderne virksom-

hed, med rigtig mange muligheder, herunder sport, 

hotel, træningslejr, kurser & konferencer, selskaber, 

mad ud af huset. 

Vi får en lille rundvisning og en fortælling om centres historie ”Lang historie kort fortalt” 

fra 1937 til i dag. 

fortsættes… 
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Kl. 17.30 er der spisning samme sted, dagens ret med efterfølgende kaffe/the og kage. 

Drikkevarer er for egen regning. 

Pris for hele herligheden: 140 kr. pro persona. 

 

Tilmelding senest 2. juni 2020 til Kurt Kristensen på e-mail: aegodskurt@gmail.com 

Husk at oplyse både dit og din ledsagers navn.  

 

Samtidig bedes bidraget indbetalt til klubben på: reg.nr. 5383, kontonr. 0406291 

Husk at oplyse medlemmets navn 

 

Husk at du/I først er endelig tilmeldt når beløbet er indbetalt. 
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