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RANDERS: Du er altid vel-
kommen til at besøge Visi-
tRanders. 

Vi kan selvfølgelig hjæl-
pe dig med mange informa-
tioner om Randers og Dan-
mark. Lige fra overnatning 
og attraktioner til cykelture 
og vandreture i naturen. Hos 
VisitRanders finder du et alsi-
digt udvalg af  gaveartikler og 
produkter. 

Ud over de typiske souve-
nirs forhandler vi kvalitets ga-
veartikler, for eksempel Trip 
Trap modellen af  Det gamle 
Rådhus, Lodsmandens snaps 
og salt fra Danmarks Saltcen-
ter

Midtbyen set fra hestevogn
Kør en tur i Randers City med 
Palles hestevogn. Til lyden af  
hestehovene mod de gamle 
brosten, vil Palle Bendtsen 
fortælle spændende historier 
om Grev Gert, det gamle he-
stemarked, Østervold og me-
get andet. 

Med Palle ved tømmerne 
er der lagt op til en dejlig tur 
gennem Randers for både sto-
re og små.  

Påskesønnernes Hus
I Randers er der mange flotte 
og historiefyldte huse. Guide 
Lars Boelskifte har mange års 
erfaring og stor viden om dis-
se gamle huse og Randers’ hi-
storie. 

På turen vil der blive fortalt 
om både Buchwalds hus, Hel-
ligåndshuset og turen ender i 
Påskesønnernes Hus, der er 
det ældste stenhus i byen. 

Turen kan, hvis man øn-
sker det, afsluttes i stueetagen 
i Påskesønnernes Hus , i Tan-
ja’s DeliCafé, der frister med 
kaffe og kage til 35,00 kroner.

Midtbyen i fortid og nutid
Tag på en spændende byvan-
dring sammen med Lars Bo-
elskifte, der kender alt til de 
små, sjove og lokale historier 
om Randers. 

Lars fortæller om Randers 
nu og i gamle dage. 

Gå på de toppede brosten i 
de snævre gader, hvor I kan se 
de gamle bindingsværkshuse 
og fornemme de atmosfære-
fyldte rammer for det moder-
ne byliv. 

VISITRANDERS

Rådhustorvet 4

8900 Randers C

Tlf.: 8642 4477

www.visitranders.com

Åbningstider:

Mandag-fredag: 10.00-17.00, lørdag 
(april – september) 10.00-13.00. 

HISTORISKE TURE GENNEM BYEN

RANDERS: Randers Kunst-
museum blev etableret i 1887 
af  byens kunstforening. 

I dag har kunstmuseet til 
huse i byens kulturhus, der 
ligger centralt i Randers by. 
Bygningen er tegnet af  ar-
kitekt Flemming Lassen i 
1960-erne. 

Kunstmuseet disponerer 
over et udstillingsareal på 
1500 kvadratmeter, der bli-
ver anvendt til udstillinger 
af  samlingen og til særudstil-
lingsaktiviteter.

Et besøg på Randers Kunst-

museum byder på en visuel 
tur gennem den danske kunst-
historie, når den er bedst. I 
kunstmuseets faste samling 
er værker fra slutningen af  
1700 til i dag hængt op i et 
smukt forløb. Der er mindre 
formidlende tekster til de fle-
ste værker. 

Kunstmuseets skiftende 
særudstillinger giver nye op-
levelser inden for både den æl-
dre og nyere kunst.

Rundt om i Randers kan 
man hen over sommeren op-
leve en række stærke og kon-

troversielle figurer af  kunst-
neren Jens Galschiøt. 

Skulpturerne er stillet op 
som del af  udstillingen »JENS 
GALSHIØT Mellem kunst og 
politik« på Randers Kunstmu-
seum. 

26. maj kan man som led i 
eventen VoresRanders få in-
formationer om skulpturer-
ne og museet. 

Der vil være mulighed for 
at deltage på en byvandring 
rundt til de forskellige skulp-
turer og høre om historierne 
bag, se eksempler på støbefor-

me af  Jens Galschiøt, lave sit 
eget orange armbånd og der-
med deltage i en af  Jens Gal-
schiøts kampagner. 

I dagens anledning byder 
museet også på blå kyskager 
inspireret af  en central ran-
derskunstner, Sven Dalsga-
ard. 

RANDERS KUNSTMUSEUM

Stemannsgade 2

8900 Randers

Tlf.: 8642 2922

www.randerskunstmuseum.dk

Åbningstider: 

Tirsdag-søndag 

Fra kl. 10-16

Galschiøts skulpturer er omdrejningspunktet

RANDERS: Randers gymna-
stiske Forening tilbyder en 
bred vifte af  hold inden for 
gymnastik, svømning og fit-
ness. Der er lidt for enhver 
smag. 

RgF gør sig umage for både 
at tilbyde de gode traditionel-
le holdtyper og samtidig være 
med helt forrest på de nyeste 
bevægelsesformer som for ek-
sempel parkour og crossfit. 

RgF fitness adskiller sig 
ved ikke kun at tilbyde tradi-
tionelle fitnesshold, men der 
er også svømning, badmin-
ton, bordtennis og naturture 
på programmet.

Også seniorerne har helt 
unikke muligheder i RgF. Ak-
tiv senior er et helt særligt til-

bud til alle pensionister, som 
gerne

Med et aktiv senior-med-
lemskab kan man kombine-
re de mange fitnesshold med 
gymnastik og svømning. 

Man kan også spille disc 
golf, tage idrætsmærket og 
blive motionsven i RgF. 

Børn elsker at bevæge sig, 
og derfor deltager rigtig man-
ge børn i ferieaktiviteterne 
store hoppeland og sports-
camp. 

RgF udlejer også hoppepu-
der, telte, bungee trampolin, 
waterballs og andre sjove ting 
til vejfester, fødselsdage, byfe-
ster, konfirmationer, sportsfe-
ster og lignende. 

Fremtidens Foreningshus i 

Dronningborg er RgF’s klub-
hus. De dejlige lyse lokaler 
med fantastiske omgivelser 
danner ikke kun rammen 
om RgF’s foreningsaktivite-
ter, huset anvendes også til 
kurser, konferencer, møder 
og fester.

RgF’s kerneværdier er fæl-
lesskab - glæde - aktiviteter - 
oplevelser - samvær - tryghed 
- sikkerhed.

Kom og vær med.

RgF giver motion og smil på læben RANDERS GYMNASTISKE 
FORENING

Udbyhøjvej 189

8930 Randers NØ

Tlf.: 8641 2440 / 2510 5040

www.rgf.dk 


