Dans med os - 2018

SOMMERUDFLUGT
Til Thy og Jammerbugt
Dato: 15.09.18

Afgang kl. 8.30 fra Viby Kirke (Grundtvigsvej 4, 8260 Viby)
Hjemkomst kl. ca. 22.00.

Pris: 250 kr.
Medbring: Frokostmadpakke, evt. drikkevarer til madpakken. Drikkevarer kan købes både i bussen
og på Kirsten Kjærs museum. Medbragte drikkevarer må ikke drikkes i bussen.
Husk evt. regntøj afhængigt af vejrudsigt.
Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding 27.06.18.
Tilmelding: Send mail til kirstenmoholt@outlook.dk med navne på deltagere.
OG: Overfør 250 kr. pr. deltager til: reg. 3656 konto 3657631191 husk at skrive navn på
Turen gennemføres ved ca. 25 tilmeldte. Hvis færre har interesse eller mulighed, kan aftensmaden ikke
indtages på Skovsgaard hotel, men er der stemning for det, kan en lignende tur forsøges arrangeret for
færre deltagere med middag et andet sted, dog bliver prisen en del højere.

Dagens forløb:
Vi kører i lejet bus med toilet nordpå. Undervejs holdes ½ times pause med kaffe/the og rundstykke.
Ankomst ca. kl. 11.30 ved Kirsten Kjærs Museum i Langvad Plantage. Her spiser vi vores medbragte
madpakker, ser museet og filmen om museet. Museet serverer kaffe/the og kringler inden, vi fortsætter.
Angang kl. 14.00 til Tømmerby Kirke, hvor vi forhåbentlig kan få mulighed for at komme ind og se den lille
kirke og de (hedenske ?) gravsten i våbenhuset. I hvert fald kan vi se stenfigurerne på ydersiden af abscis,
hvoraf en basilisk var bagsidebillede på den orange 100 kr. seddel fra før år 1999.
Herfra kører vi nord om Lund Fjord, som er en del af Vejlerne mod Fosdal og Lerup Kirke. På vejen gør vi
holdt ved Thorup Strand, hvor vi kan se havet og fiskekutterne på stranden. Her er toiletter og mulighed for
at købe en is.
Ved/i Lerup Kirke vil sognepræsten fortælle lidt om Vor Frue Kilde, en gammel helligkilde, hvor der opstod
et livligt marked og en kirke. Hvis tid og vejr tillader, så kan de, der ønsker det, stå af nedenfor Lien og gå op
igennem Fosdalen til Kirken – 20-30 min gang.
Afgang kl. ca. 17.10 til Skovsgård Hotel, hvor der er bestilt middag til os alle kl. 17.30. Middagen består af 2
retter mad efterfulgt af kaffe. I forbindelse med vores ophold her vil en af hotellets ledere fortælle lidt om
baggrunden for og driften af dette noget særlige hotel. Vin, øl og vand kan købes.
Afgang kl. 19.30 til Århus. Vi regner med at være ved Viby kirke kl. 22.00.
Obs: Fire tidspunkter ligger fast: Afgang fra Viby Kirke kl. 8.30, afgang fra Kirsten Kjærs Museum kl. 14.00,
middag på Skovsgård Hotel kl. 17.30 og afgang fra Skovsgård Hotel kl. 19.30.
Programmet mellem afgang fra Kirsten Kærs Museum og ankomsten på Skovsgård Hotel kan variere
afhængig vejret og af kirkelige handlinger, både i kirkerne og for præsten.

Prøv at se disse spændende steder:
Kirsten Kjærs Museum: http://www.kkmuseum.dk/
Tømmerby Kirke: https://www.thistedprovsti.dk/kirker/toemmerby/
Thorup Strand: http://hanherred.dk/turist/thorupstrand/
https://www.visitjammerbugten.dk/jammerbugten/thorupstrand
Lerup kirke: http://www.danske-kirker.dk/index.php/31-aalborg-stift/1338-lerup-kirke
Fosdalen: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/fosdalen-og-lien/
http://www.naturcenterfosdalen.dk/
Skovsgaard Hotel: http://www.skovsgaardhotel.dk/

Mange hilsner
Kirsten Møholt
17. maj 2018

