
Vestjylland mellem himmel og hav 
Fredag d. 16. juni 2023

Turleder: Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d. i teologi, og Christian Egander Skov, ph.d. i historie 

Oplev det fascinerende og fjerne Vestjylland med FOF Aarhus. 
Helt ude på Jyllands yderste kant har mennesker i generationer levet i spændingen mellem havet og himmelen. 

For ved havet var livet risikabelt og stort – og behovet for nåde større. Sammen med teolog Uffe Holmsgaard 
Eriksen og historiker Christian Egander Skov skal vi opleve Vestjylland mellem himmel og hav.  

Vi skal besøge det anerkendte Museum for Religiøs Kunst i Lemvig og kommer forbi den historiske,  
nyistandsatte herregård Nørre Vosborg, hvor vi byder på en god frokost. Og så skal vi helt ud til  

kanten af Danmark i Harboøre, hvor himmel og hav mødes.

Dagsprogram:

9.00: Afgang fra Aarhus, busholdepladsen ved Musikhuset, Valdemarsgade 1.
11.00: Ca. ankomst til Nørre Vosborg, hvor vi efter et nærmere kig på  
området omkring herregården nyder en god frokost samt kaffe og kage.  
Efter frokosten kører vi mod Museum for Religiøs Kunst, i Lemvig.  
Her får vi en guidet rundvisning. 
16.00: Ca. ankomst til Harboøre. Her hører vi om de religiøse vækkelser, hvor  
himmelen møder havet.
16.30: Afgang fra Harboøre mod Aarhus. 
19.00: Ca. ankomst til Aarhus, busholdepladsen ved Musikhuset.

Pris: kr. 895,-  
Inkl. bus t/r, entré, guidet omvisning på MRK, frokost på Nørre Vosborg  
(ekskl. drikkevare), kaffe og kage.

Tilmelding:
www.fof-aarhus.dk eller på tlf. 8612 2955
Arr.nr. 6803 (oplyses ved tilmelding)
Tilmeldingsfrist: d. 9. juni.
 
Bemærk venligst: Deltagelse forudsætter, at du er godt gående.   

Hvis du har særlige allergener, vi skal være opmærksomme på ift. frokosten, 
skal du venligst give besked om dette ved tilmeldingen. 
N.B.: Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl i programmet.
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