Med Blicher-Selskabet
gennem Blichers Jylland
24. - 27. maj 2016

klip --------------------------------------------------------------------------------------Undertegnede ønsker at deltage i Blicher-Selskabets rejse til Blichers Jylland
24. - 27. maj 2016
Navn________________________________________________________
Navn________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Mail ___________________________________tlf.___________________
Pr. person i dobbeltværelse 2800 kr.
Tillæg for enkeltværelse 450 kr. i alt 3250
Uden overnatning 2120 kr.
Depositum 500 kr. indbetales ved tilmelding på 3140 3140929174 mærket
Blicherturen + navn(e)
Sidste frist for tilmelding er 1. april 2016 Restbeløbet indbetales senest 1.
maj 2016
Kuponen sendes (eller mailes) til kasserer James Lerche, Klirevænget
27, 2880 Bagsværd. Tlf. 25533266 gjlerche@gmail.com

Mange af selskabets medlemmer har spurgt, hvornår vi igen skal på
seminar eller udflugt. Det skal vi nu til foråret, og forinden har I
modtaget den smukke rejseguide, som er årsgave for 2016.
Med base på Danhostel Viborg kører vi i tre dage i bus ud i det område, hvor Blicher levede fra han fødtes i Vium ved Viborg til hans
død i Spentrup 64 år efter.
På turen kommer vi til Hald, Thorning, Vium, Lysgård, Himmelbjerget, Herning, Kongenshus, Aunsbjerg, Tjele, Fussingø, Randers,
Hvidsten og Spentrup for blot at nævne hovedpunkterne.
Rejseguiden Blichers Jylland er skrevet af Poul Bangsgaard og fotograferet for størstedelen af Ida Bangsgaard.
De to vil være rejseledere på turen og de suppleres af Erik Harbo og
James Lerche.
Turen er ikke forbeholdt Blicher-Selskabets medlemmer, så I må
gerne reklamere for den. Vi skal være minimum 30 deltagere ellers
aflyses turen.

Program
Tirsdag den 24.5. Udflugt kl. 13:00 - 17:30
Bus til 1/ Hald Hovedgaard, 2/ Thorning,
Blicheregnens Museum + Kaffe på museet, 3/
Thorning kirke, 4/ Vium/Lysgaard, 5/ Bindestuen. Vi kører gennem Dollerup bakker.
Middag kl. 18.30. Evt. aftenspadseretur i Viborg.
Onsdag den 25.5. Morgenmad fra kl. 7:30 Udflugt kl. 9:00-17:00
1/ Himmelbjerget (Kaffe ved bussen) 2/ Herning, medbragt frokost på museet i Herningsholm. 3/ Mindeparken Kongenshus, spadseretur samt kaffe og kringle på
hotellet 4/ Aunsbjerg Godsejer Holger N. Preetzmann
viser rundt og vi ser den gamle hovedbygning og går
en tur i parken med de blomstrende rhododendron. På
hjemturen køres forbi Liselund.
Middag kl. 18:00 Om aftenen sang og oplæsning i
Danhostels dagligstue
Programmet for 1. og 2. aften kan byttes om under hensyn til vejret.
Torsdag den 26. maj. Morgenmad fra kl. 7:30 Udflugt kl. 8:30 - 17.30
1/ Tjele Kirke med kig til godset 2/ Langs Tjele
Langsø og stop ved Fussingø Kaffestop ved bussen 3/ Besøg i Randers med Helligåndshuset (den
gamle latinskole. 4/ Herfra spadseres til Niels Ebbesens statue ad Nørregade til Amtavisen. Vi håber at se det gamle redaktionslokalet med Blichers kakkelovn. 5/ Frokost på Hvidsten Kro med
den berømte æggekage. 4/ Herfra køres til Spentrup. Blichers mindestue i Malvinas hus. Kaffe i
sognegården. Rundvisning i kirken ved sognepræsten, og vi ser Blichers
grav. Vi finder en smuk vej tilbage til Viborg via Ulstrup (Blichers Ulvedal)
gennem Gudenådalen.
Afskedsmiddag kl. 18:30 Aftenunderholdning sang oplæsning, indslag fra
deltagerne evt. film
Fredag den 27. maj. Afrejse efter morgenmaden.
Forbehold for ændringer i programmet.

Praktiske oplysninger. Ankomst
formiddag 24.5. inden kl.13 (medbragt
mad kan spises på Danhostel)
Turen køres af Thorning turisttrafik ved
Jens Erik Eriksen, som også kørte Sverigesturen i 2011

Danhostel Viborg
Adresse: Vinkelvej 36, 8800 Viborg
86671781. Afstand fra stationen ca. 2,5
km.
Danhostelv Viborg er et moderne hotel langtfra tidligere tiders vandrehjem
med sovesale og fælles bad på gangen. Det ligger smukt øst for Søndersø.
Morgenmad og de tre middage indtages på Danhostel. Man kan læse om stedet på nettet.
Rejsen
forgår i moderne bus fra Thorning Turisttrafik ved Jens Erik Eriksen som også kørte turen i Sverige 2011.
Prisen
2800 kr. indbefatter tre overnatninger i dobbeltværelse med bad (tillæg for
enkeltværelse) alle måltider, entreer og rundvisninger.

