
 

Udflugt til Silkeborg – Himmelbjerget og Museum Jorn – søndag den 8. september 2019 

 

Afgang: Bus kl. 8.00 fra parkeringspladsen ved benzintanken, Rosengårdscenteret 

 

Tilmeldingsfrist: Den 18. august 2019 

 

Samfundets traditionsrige udflugt går i år til Jylland, nærmere bestemt til Silkeborg, hvor H.C. Andersen jo 

havde nære forbindelser familien Drewsen, der oprettede byens papirmølle og dermed lagde byens grundsten. 

Vi har bestilt godt vejr til dagen, der byder på mange gode ting. Programmet ser i store træk (og med forbehold 

for tider, der erfaringsmæssigt kan forskubbe sig) således ud: 

 

 

8.00:  Afgang med bus fra parkeringspladsen/benzintanken ved Rosengårdscenteret –   

rundstykker og kaffe i bussen. 

 

10.00:  Ankomst Himmelbjerget og ombordstigning i turbåd – en øl undervejs 

 

11.30:  Ankomst Silkeborg og ilandstigning 

 

12.00:  Frokost i Silkeborg Centrum – med efterfølgende kaffe 

 

13.30:  Vi går til Museum Jorn (1,5 km) 

 

14.00:  Besøg på Museum Jorn, hvor vi får lov at se den store billedbog, som H.C. Andersen i 1859 

lavede til den lille baronesse Christine Stampe (1856-84). Christine var oldebarn af Jonas Collin d.æ. og datter 

af Jonna (født Drewsen) og baron Henrik Stampe. Måske bliver der også tid til at se museets faste samling og 

den aktuelle særudstilling med den østrigske kunstner Erwin Wurm (https://www.museumjorn.dk/da/). 

 

15.15: Afgang med bus fra Museum Jorn 

 

17.00:  Ankomst Rosengårdcentret 

 

H.C. Andersen Samfundet betaler for bussen, hvorfor heldagsturen er et røverkøb med en pris på blot 500 kr. 

per person – både for medlemmer og medfølgende ikke-medlemmer. 

Vi opfordrer hermed medlemmerne til at invitere venner med, så de her kan få en fornemmelse for, hvad det er, 

H.C. Andersen-Samfundet står for: At man for medlemskontingentet får en årlig tur, to foredrag samt det årlige 

Anderseniana – og gratis adgang til H.C. Andersen-museerne. 

Målet er, at bussen bliver fuld - så vi kan få en rigtig dejlig tur og forhåbentlig nye medlemmer. 

Vi beder jer om at tilmelde jer her på Samfundets hjemmeside senest den 18. august, sådan at bestyrelsen så 

hurtigt som muligt kan vurdere, om vi er deltagere nok (og indgå endelige aftaler om bus, guide og frokost). 
 
Tilmeldingen er først gyldig, når beløbet er indbetalt: 
 

Indbetaling af 500 kr. bedes foretaget til: Reg.nr. 1551, kontonr. 9289100 senest den 18. august. 

Se også alle betalingsoplysninger her. Husk at angive dit eller jeres navne og stikordet "Silkeborg".  

 

Indbetalinger for deltagelsen vil naturligvis blive tilbagebetalt, hvis udflugten mod forventning må aflyses.  

https://www.museumjorn.dk/da/
https://hcandersensamfundet-odense.dk/node/964

