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Koordinatormøde 8. marts 2010
Til stede: Christian Fischer, Verner Rønnow,
Jørn Froberg, Ib Sørensen, Ingelise Nielsen, Birthe Froberg, Ellen Skou, Lissa Hansen, Grete
Juhler
Inviterede fra Blicheregnens Museum: Åse
Thiel og Bente Sørensen
Referent: Grete Juhler

Hjejlens 150 års jubilæum i 2011 skal markeres
med en række arrangementer i byen.
Museet er meget med i forberedelserne.
Jyske Bank er hovedsponsor vedr. jubilæet. ’Museets udstilling i forbindelse med jubilæet bliver:
”De kom forbi” – De henviser til de konger, der
har gæstet Silkeborg gennem tiderne.

Siden sidst
Grete bød vores to gæster fra Blicheregnens Museum velkommen, og udtrykte håbet om, at dette
møde vil være indledningen til et positivt og konstruktivt samarbejde.

Nyt fra grupperne
”Fra jul til jul” gruppen/ Ellen Skou
Ellen fortalte om de to torsdags julearrangementer i december måned, hvor der blev sunget korsang, fællessang og flettet julehjerter til den store
guldmedalje. 1. torsdag deltog ikke færre end 80
mennesker trods regn og rusk. Sangen blev flyttet
indenfor, så alle drømme om at stå udenfor på
græsset og synge julen ind, mens sneen sagte dalede ned fra himlen blev desværre ikke opfyldt. I
stedet for var der varme og hygge inden for i rigeligt mål.
Torsdagen efter dukkede koret ikke op, men det
slog ikke de 15 fremmødte ud, for de var glade
for at få lov til at flette hjerter. Cafeen og forrummet var fyldt med store flotte julehjerter,
som Sejs skoles SFO havde lavet. De dannede
en flot ramme om den store flotte julehjerteudstilling.
Montrene i cafeen var fyldt med julekrybber fra
store dele af verden. Et smukt syn.
Fjølners julepynt var virkelig godt placeret. Der
var mange, der kiggede interesseret.
Gruppen er naturligvis allerede godt i gang med
at planlægge næste års tema. Temaet bliver stjerner, ligesom Ellen og Lissa gerne vil pynte op
med julekalendere i alle afskygninger – meget
gerne de 3 dimentionelle, som var fremme op
gennem 50érne.
Der var ideer fremme om at der hver dag skulle
åbnes en låge – Eventuelt kunne det gamle Råd-

Christian meddelte, at der, efter kommunalvalget, er indtrådt et nyt medlem i bestyrelsen. Hans
Kaiser afløser Hans Jørgen Hørning.
Der vil blive placeret bannere ved motorvejsbyggeriet, der løbende fortæller om fundene ved
udgravningerne. Som ekstra service kommer
oplysningerne på flere sprog.
Sommerens udstilling i Thorning bliver: ”Hærvejen på spil”. Arkitekt John Nissen er tilknyttet
udstillingen. Udstillingen åbner sidst i juni måned.

hus benyttes som ramme for den begivenhed.
Man kunne hænge en gammel ting op i et vindue
og spørge” Hvad er det?” Ja, ideer skortede det
ikke på.
Formidlingsgruppen/Ingelise Nielsen
Nielsen
Gruppen er godt i gang med at planlægge turen
til Slesvig den 20. maj for de frivillige. Alle detaljer kommer i det kommende nyhedsbrev.
Busbestilling og spisning undervejs sørger Ulla
for. Hovedpunkterne på turen – ud over maden
- Hedeby, Dannevirke og Slesvig Domkirke.
Christian fortæller om Dannevirke og Hedeby
på stedet.
Desuden har flere fra formidlingsgruppen fået til
opgave at fortælle om forskellige emner både på
stedet og undervejs i bussen.
Lørdag den 24. april kl. 14.00 arrangerer Ove
Østergaard en guidet historisk vandretur i Svejbæk. Turleder er forfatteren Jens Christian
Strunge, som har skrevet flere bøger om
Sejs/Svejbæk. Mødestedet er Ludvigslyst. Arrangementet er gratis.
Montrene i cafeen danner for øjeblikket rammen om en sjov udstilling med Ingelises flotte og
spændende samling af tasker fra 1900 tallet. Der
er modetasker fra 1950’erne til 1980’erne, der
er teatertasker fra 1930 - 1990, Der er festtasker
fra 1920 – 1980 , der er spanske tasker fra
1970’erne, der er visittasker fra 1920’erne. Utrolig seværdig udstilling.
Infogruppen/Jørn Froberg
Den 2. februar pakkede Kethy og et par få andre
forårsprogrammerne. Det var et stort arbejde.
Det tog ca. 4 timer, så Kethy efterlyser flere programpakkere til næste udsending til eftersommeren.
Ud over det store arbejde med at pakke programmerne har gruppen ikke lavet noget siden
sidst.
Sidst i marts måned udkommer det næste nyhedsbrev, og der er allerede stof nok.
Inger Skjærbæk sender nyhedsbrevet til Bente
Sørensen og Åse Theil.

Detektorgruppen/Jørn
Detektorgruppen/Jørn Froberg
Detektorgruppen har været lagt på is på grund af
den megen frost.
Serviceringsgruppen/Birthe Froberg
Der er en del arrangementer her i foråret, hvor
museet gerne vil have gruppens hjælp. Det er
aldrig svært at få hjælpere til arrangementerne, så
det er dejligt.
· Onsdag d. 3. marts: Region Midtjylland
· Fredag d. 19. marts: Lægekonference
· Søndag d. 21. marts: Børnekulturdag
· Mandag d. 22. marts: De grå pantere
· Søndag d. 11. april: TRÅD arrangement
· Lørdag d. 5. juni: Grundlovsmøde
· Søndag d. 6. juni: Fam. Fiskers slægtstræf
Praktisk gruppe/Ib Sørensen
Gruppen har ikke lavet noget siden sidste koordinatormøde, men et travlt forår venter forude
med klargøring af havemøblerne, forårsrengøring
m.m.m.
Christian luftede tanken om at få gravet en sejlrende i haven, hvor radiostyrede ”Hjejler” kan
sejle rundt.
ITgruppen/Verner Rønnow
Verner arbejder stadig på museet hver tirsdag kl.
14.00 – 16.00, hvor han får input fra museets
ansatte. Et af Verners mål er hurtigt at følge op
på henvendelserne om nyt til hjemmesiden.
Verner efterlyser nogle informationer om de
enkelte grupper på de frivilliges hjemmeside.
Han foreslår, at der – som det mindste – står
beskrevet, hvad gruppens arbejdsområder er
samt kontaktperson. Det er en hjemmeopgave til
alle koordinatorerne.

Mødedatoer for kommende koordinatormøde –
sæt allerede nu kryds i kalenderen
· 1 juni kl. 16.00 på Museet
· 7. september kl. 16.00 på Museet

· 2. november kl. 16.00 på Museet
· 2. november kl. 18.00 middag for frivilliggruppen på Museet
· 22. februar 2011 kl. 16.00 på Museet.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Generalforsamling i museumsforeningen
Generalforsamling i museumsforeningen blev
afholdt den 25. marts. Formanden for Museumsforeningen Steffen Lange aflagde beretning.

Hermed et uddrag af beretningen:
Om organisationen
De to tidligere selvstændige museer, Silkeborg
Museum og Blicheregnens Museum, er nu afdelinger af Silkeborg Kulturhistoriske Museum
(SKM). Fusionen var et krav fra Kulturarvsstyrelsen, hvis mål var højst ét kulturhistorisk museum pr. kommune.
Museumsforeningens bestyrelse består af Steffen Lange (formand), Lars-Henning Nielsen
(næstformand), Preben Strange, Grete Pedersen,
Grete Juhler, Steen Konradsen og Erik Vinther
Andersen.
Formanden og næstformanden fra museumsforeningen indgår i bestyrelsen for SKM. Steffen
Lange er valgt som formand for SKM.
Christian Fischer blev i forbindelse med fusionen ansat som direktør. Hans Kruse blev ansat
som afdelingsleder, men er nu gået på efterløn.
Om særudstillingen
Den 3. juli 2009 åbnede udstillingen "Tollundmandens Verden - fra Bjældskovdal til Athen".

Idéen til udstillingen opstod på en konference
afholdt af Silkeborg Museum. I forbindelse med
udstillingen udgav museet en videnskabelig
publikation ”Tollundmandens verden. Kontinentale kontakter i tidlig jernalder”.
Om særlige projekter, udstillinger og
arrangementer
TRÅD er et projekt om tekstiler med en lang
række skiftende udstillinger og arrangementer. .
Året 2009’s første aktivitet var med strik:
”STICKNING – ett hantverk att utveckla”. Udstillingen trak gæster fra nær og fjern, et hold
kom fra Norge, andre gæster fra Tyskland.
Derefter viste TRÅD udstillingen ”Hæklingens
mange muligheder”. Eftersommerens udstilling
handlede om plantefarvning – kreativt, miljøvenligt, bæredygtigt og meget farverigt. I efteråret vistes væveteknikker: ”Symbiosen – en
tekstil fortælling” og ”Trådens Gang – før og
nu” med billedvævning, skaftevævning og broderi.. Sidstnævnte udstilling vises til og med 2.
pinsedag.
Den anden søndag i november holdt TRÅD det
årlige tekstile kunsthåndværkermarked, og arrangementet gentages i 2010 og 2011.
Julen på Hovedgården var særlig omfattende i
2009. Museet stod i julens tegn med juletræer,
julepynt, juleudstillinger og julestuer. Danskernes juleklip er tradition, og en af udstillingerne
havde titlen ”Hjerter klippet med en saks”. Som
noget nyt forsøgte museet sig med to julestuer,
hvor der var mulighed for juleklip og julesang.
Om arkæologi
Arkæologien blev i 2009 først og fremmest
præget af de omfattende undersøgelser på den
ca. 3 km lange motorvejsstrækning fra Hørbylunde til Funder. Prøvegravningerne resulterede
i ni lokaliteter, hvor en egentlig udgravning var

nødvendig. De blev udgravet i løbet af eftersommeren og efteråret. Det omfattede tre overpløjede gravhøje, to stenlægninger, der sandsynligvis er de sidste rester efter gravanlæg,
samt tre bebyggelser med velbevarede hustomter fra hhv. yngre stenalder, ældre og yngre
bronzealder. Desuden fremkom en lokalitet med
huse fra den sene del af middelalderen eller renæssancen – alle perioder, hvorfra vi stadig kun
har få velbevarede hustomter.
En forundersøgelse af det nye erhvervsområde
op til den kommende motorvej ved Funder afdækkede yderligere en gravhøj samt flere områder med bebyggelse fra ældre bronzealder. Der
tegner sig således et billede af et større bosættelsesområde i området mellem Funder Kirkeby
og Funder, med kontinuerlig bebyggelse gennem et par tusind år - fra slutningen af stenalderen til slutningen af bronzealderen.
Ved Funder Skovvej og i Kragelund er udgravet
et par jernudvindingspladser. Der er udgravet to
større jernalderbebyggelser fra ældre jernalder
på det nye erhvervsområde ved F.L. Smidts Vej
samt en knap 2 ha. stor jernalderbebyggelse
med store gårde fra 4.-5. årh. e. Kr. ved Villumgårdvej i Gødvad. Som sidegevinst til udgravningen ved Villumgårdvej fremkom sporene
efter et hus fra den tidlige middelalder. Huset
viser, at landsbyen Gødvad tilsyneladende er
samtidig med Gødvad Kirke og den middelalderlige landsby, som museet undersøgte vest for
kirken i 2004-2006. Denne landsby er formodentlig identisk med den forsvundne landsby
Resen.
På museets hjemmeside kan man via et link løbende følge med i museets udgravninger.

Om nyere tid
Afvikling af Hotel- og Restaurantmuseet Ludvigslyst blev tilendebragt i 1. kvartal af 2009.
Museet har hjemtaget enkelte genstande med
relation til lokalområdet.
3.-5. juni afholdtes det årlige årsmøde for Nordiske Papirhistorikere. Papirfolk fra hele Norden havde nogle gode og indholdsrige dage i
juni med besøg på Papirmuseet Bikuben,
Bruunshaab Gamle Papfabrik og Den Gamle
By.
Af større projekter kan nævnes Århusbakkens
historie, idrætslivet på Silkeborgegnen, pensionatslivet i Silkeborg, kaffegilder på egnen og
byens huse og arkitektur. Projektet med Århusbakkens historie er et storstilet projekt, der i
høj grad inddrager beboere og tidligere beboere
på Århusbakken, så de får mulighed for at fortælle deres historier. Efter planen afsluttes projektet i 2010 med en bogudgivelse
I november 2009 afsluttedes flere års undersøgelser med rapporten ”Idræt går jo i blodet. Fra idrætslivet på Silkeborgegnen ca. 19291970 med udsyn til i dag”. Rapporten indeholder såvel historiske fremstillinger af idrætslivet
som en lang række interviews med nøglepersoner.
Museet har i 2009 bidraget med fire små artikler
med temaer fra Midtjylland til Kulturarvsstyrelsens internet-projekt om 1001-fortællinger om
Danmark.
Om konserveringsarbejdet
Arbejdet på konserveringsværkstedet har i været præget af opbygningen af ”Tollundmandens
Verden”
Den store udgravningsaktivitet i forbindelse
med motorvejsprojektet har medført en forøget
indlevering af genstandsmateriale til konserveringsværkstedet.
I forbindelse med en opdatering af jernalderudstillingen er der bl.a. monteret fiberlys i samtlige montrer. Fiberlyset skal sikre mere tilfredsstillende bevaringsforhold og farvegengivelse af
det udstillede genstandsmateriale. Der er endvidere foretaget en nyopstilling af Ellingkvinden,
så fundet i dag er bedre præsenteret for publikum.

Om børn, unge og skoler
I 2009 har ca. 7.000 børn i skoleklasser/børnegrupper besøgt muset. Ca. 2.600 af
børnene modtog museets målrettede undervisningstilbud i form af rundvisning, arbejdende
værksted eller rollespil. Museumsformidleren
har i december fortalt om ”jul i gamle dage” for
ca. 1.000 børn.
Museumsformidleren er også ”ravnemor” for
børneklubben Hugin og Munin. Museets børneklub er landets største og mest aktive. Godt 100
børn i alderen 7 år til 13 år deltager. Der er i
årets løb drøftet mulighederne for at få Odins
ravne til at flyve forbi Thorning, så de kan tage
nye territorier ind under deres vinger.
Om frivillige
Frivillig-gruppen er p.t. på ca. 50 medlemmer.
Gruppen har eksisteret i knap 5 år nu, og alle
grupper har efterhånden fundet deres arbejdsform i et fint samarbejde med museets ansatte
og ledelse.
Frivilliggruppen er en uvurderlig hjælp for museet i dagligdagen, da de er med til at øge servicen og løfte mange af de opgaver, der ellers
ikke ville være mulighed for at udføre.
Om besøgstal
For SKM var besøgstallet i alt på 30.781, fordelt med 26.036 på Hovedgaarden (af dem var
8.763 under 18 år) og 4.745 i Thorning.
Om museumsforeningen
Museumsforeningen for Silkeborg Museum har
i 2009 haft 500 medlemmer.
Foreninger har gennemført et omfattende formidlingsarbejde i form af foredrag og ture i
terrænet.
Der kommer nærmere beskrivelser af disse arrangementer i foreningens årsskrift ”Silkeborg

Museum 2009”, som udkommer om ganske kort
tid.
Om fremtiden
Med udgangen af året satte kulturminister Carina Kristensen projektet ”Kultur for Alle” i
værk, hvor et af kravene til museerne vil være
en styrkelse af formidlingen, også uden for museerne vægge: ud i landskabet og til steder, hvor
mennesker færdes.
I sammenhæng hermed vil Kulturministeriet
komme med anbefalinger, som vil betyde, at de
kulturhistoriske museer står over for et ufravigeligt krav om kompetence- og kvalitetsudvikling inden for bl a arkæologiske udgravninger
og tilsyn med fortidsminder. Hvis de eksisterende museer ikke lever op kravene, kan det
betyde, at de sidste fusioner inden for museumsverdenen endnu ikke er set. Derfor vil undersøges muligheden for et strategisk samarbejde med museerne i Herning og Viborg.
Efter generalforsamlingen var afsluttet causerede Chr Fischer over, hvad der foregik ”bag kulisserne” i forbindelse med de forskellige særudstillinger.

Hvad går vi rundt og samler på
Ja, jeg samler på tasker, karafler, keramik, billeder, bøger, smil og gode oplevelser.
Det fylder selvfølgelig noget i et parcelhus, men
er alligevel rimeligt humant i forhold til en af
vore venner, der har fyldt et stort værelse med
gamle politiuniformer og min bror, der har fyldt
en lade med gamle, gamle biler.

I forhold til tidens trend med boligindretning i
minimalisme er alle 3 eksempler selvfølgelig
uhyrlige.
Jeg grundlagde min taskesamling, da jeg for 3o år
siden besøgte en bekendt i hans antikvitetsforretning. Der var en SKØN hat med fjer på fra
192o'erne. Den kaldte på mig, og jeg blev

NØDT til at købe den. Så skulle jeg jo have en
taske, der passede til, og så var jeg solgt.

kende nogle af mine ting. Der var bl.a. originale,
højhælede sko fra 1942.

Nu er jeg altid på udkig efter specielle, flotte
gamle tasker fra 1900tallet. Det er sjovt, for jeg
har faktisk ikke selv købt ret mange af dem.

Det er også sjovt for mig nu at udstille samlingen
på Museet.

Jeg hængte taskerne dekorativt på en væg i gangen - og så gik det stærkt! Alle havde en taske, jeg
måtte få. Jeg fik mange flotte eksemplarer som
fødselsdagsgave eller værtindegave. Jeg har også
arvet fra flere - så pludselig fik jeg alt for mange.
Så har jeg givet vores amatørteater nogle gamle
kufferter med tasker og tilbehør. Så nu glæder
jeg mig til at se teaterstykker, hvor jeg kan gen-

Der er tasker og tilbehør fra så forskellige steder
som Silkeborg, Horsens, USA, Ålborg, Viborg,
Spanien og Århus.
Grethe Pedersen, der er museets dekoratør, har
sammen med mig lavet temaer. Hun blev så begejstret over det store udvalg, at hun tog hjem og
hentede sin ulvepels, sko m.m. til at supplere
temaerne i glasmontrene i Cafeen.

Vi har arbejdet med følgende 5 temaer:

Mode 1950-1980

Teater 1930-1990

Spanien 197o'erne

På visit i 1920' erne

Fest 1920-1980
Montrene skal bruges til TRÅD-udstillingen 1.
april, men Grethe og jeg er enige om, at vi en
anden gang hurtigt kan lave nogle andre temaer,
hvis montrene er ledige.
Ingelise Nielsen

s

Børnekulturdag på Silkeborg Museumesøndag d. 21.3. kl. 12 -16
Børnekulturdagen er blevet en årligt tilbagevendendeNbegivenhed i Silkeborg Kommune.
i
Denne dag i marts er der gratis adgang for voksne i følge
med børn på museerne,og meningen med dagen er, at børn sammen med deres voksne oplever f.eks. Silkeborg Museum
på en anderledes og børne/familievenlig måde.
På Silkeborg Museum kom der rigtig mange familier og lige fra åbningstid kl. 12 var børn
og voksne klar til at tage hul på dagen. 105 børn og 110 voksne besøgte museet på ca. 3½
time. I cafeen var der helt fyldt op af glade og positive familier, og overalt blev der arbejdet
med skind og læder/ tegnet/malet og lagt puslespil. De voksne hyggede sig med at hjælpe
børnene, og cafeen havde også travlt med salg af is, kaffe og kage. Flere børn havde jeg
mødt før, og nu kom de med deres forældre og ville f.eks. gerne vise far og mor Arbejderboligen, hvor de havde været med skolen/børnehaven.
Mia fra Hugin og Munin Klubben fortalte historie ved Tollundmanden 2 gange og senere
gik hun i sin jernalderdragt rundt og fortalte lidt om Hugin og Munin Klubben, hvilket resulterede i et par nye medlemmer.
En stor tak til frivillige hjælpere i cafeen og mine trofaste hjælpere Helle Dourte og Jonna
Larsen.
Mette Bundgaard

Frivilliggruppen Blicheregnens museum
Blicheregnens Museum i Thorning er som bekendt blevet en afdeling af Silkeborg Kulturhistoriske Museum. Bente Sørensen og Aase Thiel
fortalte på koordinatormødet den 8. marts bl a
om museet frivillige, og ud fra dette, suppleret
med oplysninger fra Inger Michelsen (som jeg
kender gennem samarbejdet mellem de fire lokalhistoriske arkiver i kommunen), kan jeg informere lidt om de frivillige hjælpere i Blicheregnens Museum.

Blicheregnens Museum består af både museum
og lokalhistorisk arkiv for den tidligere Kjellerup
kommune. Museumsdelen har to frivillige, som
hjælper med at foretage registreringerne af museumsgenstande i museernes databasesystem
Regin. Arkivdelen har 7-8 frivillige, der stort set
tager sig af driften af lokalhistorisk arkiv og holder det åbent for publikum.

De frivillige har ikke nogen egentlig vagtplan.
Arkivets frivilliggruppe plejer at mødes tirsdag
formiddag. To gange om ugen holder arkivet
åbent til kl 17, og da træder en ansat medarbejder som regel til. To frivillige foretager registrering af arkivalier og fotografier i de lokalhistoriske arkivers fælles databasesystem Arkibas. De
øvrige hjælper og viser publikum til rette fx om
realregistre og panteprotokoller.

Som et led i det sociale fællesskab inviteres alle
frivillige hjælpere med til julefrokost på museet.
Museumsforeningen er en støtteforening til museet, og man behøver ikke være medlem af foreningen for at være frivillig. Museet kunne godt
bruge flere frivillige.
Jørn Froberg

Historisk vandretur d. 24. april 2010
De historiske vandreture arrangeres af Preben
Strange og/eller Ove Østergaard og/eller Ingelise
Nielsen.
Denne tur går til Svejbæk og er arrangeret af Ove
Østergaard.
Selv om Ove er en vidende mand, har han henvendt sig til Bente Rytter, som er godt hjemme i
lokalhistorien i Sejs/Svejbæk-området.
De 2 har lavet en flot tur med mange spændende
detaljer. Der fortælles bl.a. om Borresø,
Ludvigslyst, Rytterholt, Kirsebærgården, Hyttefadet,
Christiansmindefredningen
og
Taterhytten. Der er lærerige og spændende fortællinger om en interessant egn og de familier,
der levede der, bl.a. familien Egeberg og Georg
Kruger.

Bente og Ove har gjort et scoup, for de har fået
den lokalhistorisk kyndige Jens Chr. Strunge
Jensen til at være turleder. Og hvad han ikke ved
om emnet, er ikke værd at vide. Strunge er født
på Langdals~ gård i Svejbæk og opvokset på
Kirsebærgården i Svejbæk, som hans bror Carl
Strunge ejer i dag.
Jens Strunge har skrevet bøgerne: "Strejftog i
Sejs-Svejbæks historie før år 1900" og "Sejs i tiden 1900-1953", begge på forlaget Adalen.
Turen starter kl. 14.0o fra Ludvigslyst. Der er Pmulighed og busstoppested.
Arrangementet er gratis. Husk solidt fodtøj, kaffe
og evt. kikkert.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INDBYDELSE
TIL
UDFLUGT
FOR FRIVILLIGFRIVILLIG-GRUPPEN
PÅ SILKEBORG MUSEUM
TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

Program:
Kl. 8.30 Vi mødes ved Silkeborg Museum, hvor vi stiger på bussen, der straks kører sydpå
- velkomst ved Chr. Fischer
- "Fredericia 1848" ved Ove Østergaard
kl. 9.30 Forfriskninger ved Ulla og Merry & Leo
- Fædrelandhistorier- og sange ved Leo & Merry
- "Sæder og skikke i Sønderjylland" ved Ib Sørensen
kl.11.00 Chr. forbereder os på Hedeby og Danevirke
11.11.30 ankomst Slesvig (cirka-tidspunkt)
- Wikinger Museum Haitabu (Hedeby) Chr. viser rundt ude og inde
kl.l2.30 frokost i Cafeen på Hedeby Museum
kl.l3.30 går turen til Danevirke, hvor Chr. guider
os ude og inde
kl.l4.30 (cirka-tidspunkt) Slesvig Domkirke ses, og
Grete Juhler fortæller
kl.l5.30 holder vi i bussen uden for Gottorp Slot,
som vi af tidsmæssige årsager er nødt til kun at se
udfra
- Søren Chr. Sørensen fortæller om historien på og
omkring slottet
- Museet giver en is
kl.16.00 kører vi nordpå (cirka-tidspunkt)
kl.16.30 en halv times pause ved grænsen
kl.17.00 Hjemtur: I bussen serveres et let traktement ved Ulla og Merry &
Leo
- Vi får en malende beskrivelse om Dybbøl ved Arne Juhler
- Fædrelandshistorier- og sange ved Leo &Merry
-"Sønderjylland omkring 1864 ved Ase Detlefsen
kl.19.00 Silkeborg Museum (cirka-tidspunkt) - Tak for i dag

Åbenrå Turistbureau oplyser, at der ikke lovmæssigt er krav om PAS til Tyskland, fordi vi er med i
Schengen, MEN turistbureauet ANBEFALER alle turister at tage pas med, fordi den tyske lov kræver, at
man skal kunne vise gyldig legitimation med billede på, og det har danskerne ikke ret ofte, efter at der nu
ikke er billede på dankort m.v.
Turen er arrangeret af Christian (det faglige) Ulla (det praktiske) Ingelise (det underholdende fra formidlingsgruppen i bussen hen og hjem samt i domkirken og ved Gottorp Slot)
Arrangementet er gratis, idet udflugten er en påskønnelse af det store arbejde Frivillig-gruppen har lagt
siden sidste udflugt til Ribe.
Tilmelding sker efter "først til mølle-princippet" til Inger Skjærbæk via mail eller telefon.
Det er en lang, oplevelsesrig og lærerig dag, men det er
meget varieret med hvile, fortællinger, rundvisninger,
hygge og fortæring - så mon ikke, vi kan holde til det.
Vi beder om Jeres hjælp til, at vi kan komme hurtigt ind
og ud af bussen, og at vi prøver at overholde de aftalte
tider.
Vi beder Guderne om godt vejr, men tag for en
sikkerheds skyld en paraply med.
Formidlingsgruppen Ingelise

