
 

 

Halvdagsudflugt til Vesthimmerland den 14.juni 2022 
Vi drager denne dag til Vesthimmerland - nærmere bestemt på musesumsbesøg ENTEN på 

Nutidsmuseet i Aars ELLER til Farsø på Museet for Himmerlands berømte søskendepar -

Thit og Johannes V. Jensen. 

Kaffen indtages på Himmerlands Ungdomsskole. 

 

Lidt om museerne: 

Hvis du vælger at besøge Dansk Nutidsmuseum i Aars, vil du møde et sandt Slaraffenland 

af alt det, du ikke kan huske, før du ser det - og så bobler genkendelsens glæde frem 

sammen med glemte minder. 

Museet har udstilling af alt det, der har præget danskernes hverdag igennem de sidste 100 

år: køkkengrej, Rich´s, radioer, tøj, legetøj, værktøj, mejeri, skomager… og hvad mon en is 

kostede i 60´erne?  

Skolestuen kan nok også kalde en snak om svundne dages undervisning frem - hvad enten 

det er fra et elev- eller et lærerperspektiv. 

Gå på opdagelse på egen hånd og hyggesnak med de øvrige gæster om alt det, I ser. 

 

Hvis du vælger at besøge Johannes V. Jensen Museet vil du på en guidet tur i Johannes 

V. Jensens fødehjem i Farsø opleve de mange fine genstande med tilknytning til ham, høre 

om hans liv og store litterære produktion, f.eks.“Den lange rejse”, “Himmerlandshistorier” og 

ikke mindst “Kongens Fald”, som han modtog Nobelprisen i litteratur for. 

Du vil også møde Thit Jensen i det fælles barndomshjem, for efter et langt voksenliv i bitter 

strid med hinanden- også efter døden - er de for nylig “flyttet sammen”. 

Thits forfatterskab med de store historiske værker som fx “Stygge Krumpen”, “Valdemar 

Atterdag” og “Den sidste valkyrie “ stod i skyggen af brorens, men alligevel er denne 

skrappe kvinde med sine uforfærdede meninger og holdninger til kvinders ligestilling hædret 

med såvel medaljer som med Dannebrogsordenen.  

 

Efter museumsbesøgene mødes vi midt i mellem til kaffe og hjemmebag på den 102-

årige, men i den grad nutidige Himmerlands Ungdomsskole i Haubro. En stor 

grundtvigsk efterskole med fuld fokus på livsoplysning, åndsfrihed og demokratisk dannelse. 

Her vil forstander, Jesper Laubjerg, fortælle os lidt om skolens nye satsning på 

selvforsyning, bæredygtighed, hydroponisk dyrkning og regenerativt landbrug. 

Hvis man har lyst, slutter besøget med en lille gåtur til det nye dyrkningsområde - “Sydvest” - 

hvor man også kan få fornøjelsen af at besøge en ny kæmpe shelter med stråtag - opført 

med hjælp fra navere og “tækkemanden fra True” 

 

Det praktiske  

Der er åbent for tilmelding fra 18.maj 2022 og frem til 7.juni kl. 12.00 - og det er efter 

“først-til-mølle-princippet” 

Skulle der være for mange tilmeldte, får du besked, hvis der IKKE er plads til dig. 

 

Pris for turen inkl. bus, entre og kaffe er 100 kroner 

Tilmelding = betaling, som foregår på  MobilePay nr. 30830 eller via netbank på  

reg.nr. 0400 kontonr. 4025 050 334 

HUSK at opgive navn ved betaling - og nu det svære: Angiv også førsteprioritet for 

museumsbesøg med “Aa” for Nutidsmuseet i Aars  eller” F” for forfatterbesøg i Farsø 



 

 

 

Afgang fra Bouet kl  12.30 og AKKC kl 12.45 - Retur ved AKKC 17.15  og Bouet 17.30 

Eventuel kommunikation vedr. turen foregår til Inger Bolander på e-mail : 

inger@bolanders.dk eller til pensionist153@gmail.com 
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