
Kære medlemmer af TANGE SØ VETERANKLUB 

Besøg på Grundfos Museet  
Det er lykkedes os at finde et alternativ til det aflyste besøg hos JP Group 6/10 
 
Samme dato har vi mulighed for at besøge Grundfos Museum, som er åbnet for nyligt.  
Vi får en rundvisning af ca. 1 times varighed. Se mere info længere nede i dokumentet.  
 
Vi mødes ved Grundfos Syd1 bygningen Birkevænget 2, 8850 Bjerringbro kl. 18.50. Der er parkeringspladser 
lige ved døren.  
 
Efter rundvisningen er det muligt at nyde vores medbragte kaffe m.v. i kantinen. 
 
Der er plads til max 40 personer på rundvisningen, så det er først til mølle. 
Grundet interne regler på Grundfos skal vi have navnene på de besøgende (både fornavn og efternavn) 
 
Tilmelding med sker til Morten Lunøe, helst på mail lunoee@mail.tele.dk eller mobil 40 27 03 24. 
Tilmelding senest torsdag d. 1/10 kl. 20.00  
Husk navne på dem du tilmelder.  
 

Grundfos Museum – The Factory  

     

Få en rundvisning  af professionelle guider i Grundfos’ nye museum.  

Besøget vil give et indblik i den teknologi, der er en stor del af Grundfos’ succes 

En lille appetitvækker: 
Et nyt spændende museum. 

 Det handler om den måde, vi har fremstillet vores pumper på. Bag vores mange gode produkter står et 
enestående produktionsapparat med maskiner, værktøjer og særlige teknologier, som ikke findes på andre 
virksomheders fabrikker. 
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Siden Grundfos’ start for 75 år siden har der været en særlig pionerånd, som har gjort, at vi har kunnet 
udvikle disse enestående maskiner. 
I udstillingen kan gæsterne blandt andet selv bringe liv i den gamle karrusel fra 1972, aktivere robotter eller 
få et kig ind i Poul og Niels Due Jensens tidligere kontor. 
 
Museet er etableret i de bygninger på Syd1, som kan betegnes som Grundfos’ arnested. 
 
 

Med venlig hilsen 
Historisk afdeling og Besøgsafdelingen, Grundfos 
 
Mht Corona: Rundviser bærer ikke mundbind/visir med mindre vores gæster ønsker det. Det er ikke et krav, 
at vores gæster bærer mundbind, men hvis de vil, skal de selv medbringe det. HUSK, at hvis du er en del af 
zoneopdelingen, så skal du bære mundbind. 


