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max 45  deltagere 

pr. arrangement 

”Først til mølle” 
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Nordens  

to største  

malere 

 

med bus   

kører vi ud  og   

oplever 

 

 

 silkeborg-egnens 

landskabs-former 

skabt i istiden 

 

… og 

det er med 

fuldbefaren guide! 

 

Vi har igen 

fundet   

et 

 

 

godt mål 

for 

sommerturen 

 

  med 

meget at se 

- meget at opleve 
  

 

MUSEUM JORN 

GUDENÅVEJ 

FRA SØTORVET 

K-CIRCLE 

FRA SØTORVET 

K-CIRCLE 

+ 



Besøg på Museum Jorn:  

Vi skal se  

særudstillingen  

  

kl. 11 ankomst til Museum Jorn 

Overtøj, tasker o.l. må ikke  medbringes 

i selve udstillingen. Der er garderobeska-

be. Alle skal skannes inden indgang. Der 

serveres en  kop ’tør’ kaffe/te. 

 

kl 12 introduktion og omvisning ved 

museumsinspektør Karen Friis (+ en 

kollega hvis vi er mange nok). 

 

13.30 frokosttallerken i Café Cobra 

15.30 kaffe med kage 

Som det fremgår  af programmet er der 

mulighed for selv at gå rundt efter fro-

kosten. 

NB De af jer der er medlem af Museum 

Jorn, bedes tage medlemskortet med. 

Prisen for det hele er 200 kr. 

Tilmelding senest 14. marts til Kim. 



Vi kører til Gjern Skole, hvor vor vidende tur-

guide Erik Sjørslev Rasmussen giver en introduk-

tion om istidslandskaber (ca. 45 minutter).  Så 

kører vi turen efter følgende plan: 

                                                                                                                                                                       

Gjern Bakker - randmoræne   >  Gudenådalen - 

smeltevandsdal >   moræneslette omkring Horn   

>   Gjern Å - tunneldal   >   Store Lyngdal Plantage  

med smeltevandsport   >  her betragtes en is-

randslinie, der forløber fra Gjern Bakker til vest 

om Sorring  >  så ad den gamle tingvej mod Voel 

- smeltevandskegle, dødishuller samt Voel Bæk  -  

kl.ca 15 er vi tilbage i  Østergadekrydset 

I turen er indlagt et besøg på en 

kvæggård med 280 malkekøer - 

og vi kan besigtige gårdens 

nyeste teknologi 

oplev  

egnens landskabstyper 

Selv om det bliver 

godt vejr 

så husk varmt tøj 

og passende fodtøj 

 Frokost: sandwiches og øl og 

vand på et passende sted - kaffe 

i bussen. Pris for det hele 100.- 

Tilmelding senest 20. april 

til Kim 

egnens landskabsformer skabt i istiden 



Jens Galschiøt  har et de mest spektaku-

lære og største kunstværksteder i Dan-

mark. På det 8.000 m2 store område kan 

man opleve et helt unikt univers. Stedet 

bugner af skulpturer og aktiviteter, der 

rækker ud i alle afkroge af verden fra 

Mexico til Kina, fra Europa til Kenya.  

Der er løbende kunstudstillinger både i 

parken og i gallerierne, der også indehol-

der en butik med skulpturer og smykker. 

På værkstedet arbejder Galschiøt sam-

men med sine mange medarbejdere 

med at modellere sine værker; fra de 

mindste smykker og op til 8 meter høje 

skulpturer, der bliver støbt på stedets 

eget bronzestøberi.  

værksted 

galleri 

støberi 

skulpturpark 

butik 

pilefletværksted 

tv-studie 

vi kører fra Søtorvet 

(k-Circle) 

kl. 9.30 

11.30 

Jens Galschiøt 

introducerer og viser rundt  

i galleri og værksteder. 

Vi får en kop kaffe  

og et glas vin 

Vi har medbragt 

lækre sandwiches 

og øl og vand. Pris 

for det hele  250.- 

sidste frist for bindende tilmelding 23. maj 



      F R A K T I O N  4   

      U D V A L G E T  

 

 Kirsten Kold Andersson 

 24 60 93 04 

 

 Annette Svenningsen 

 40 81 66 63 

 

 Kaj Loftlund 

 22 79 11 32 

 

 Kim Kristian Overbye  

   29 26 71 98 

        kim.overbye@skolekom.dk 

 

Som  det fremgår af programmet 

vil vi gerne ha’ 

at tilmeldingerne sendes til  Kim 

på hosstående mailadresse  

↙ 

 

 

Hvis I har en mailadresse 

som vi ikke er bekendt med 

beder vi jer venligst sende den  

til kredskontoret: lodj@dlf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
tirsdag den 21. marts 

Jorn + Munch 

 tilmelding  senest 14. marts.    

torsdag den 27. april 

egnens landskabsformer 

 tilmelding  senest 20. april  

tirsdag den 30. maj 

sommertur til Odense  

 tilmelding  senest 23. maj  


