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Velkommen

For femte år i træk kan kulturarvsaktører i 
Vesthimmerland i juni måned præsentere 
en stor og varieret arrangementskalender, 
der igen sætter fokus på oplevelser med 
fortidsminder, herregårde, klosterlevn, by-
miljøer, kulturlandskaber og spændende 
personhistorier. Det er de lokale fortæl-
linger, der er Kulturarvsmånedens omdrej-
ningspunkt og en oplagt lejlighed for alle 
til at gå på opdagelse i Vesthimmerlands 
alsidige kulturarv.

Kulturarvsmåneden lever af det gode 
samarbejde, hvor mange aktører, såvel 
institutioner som foreninger og private, 
går sammen om at skabe et program med 

spændende arrangementer. Så glæd jer 
til endnu en forsommer, hvor vi ved fæl-
les indsats endnu en gang kan sætte spot 
on på Vesthimmerlands kulturarv til glæde 
for både kommunens indbyggere og be-
søgende!

Med en stor tak til samarbejdspartnere, 
arrangører, medvirkende og Vesthimmer-
lands Museumsforening som koordinator 
ønsker jeg alle en fornøjelig og vellykket 
femte Kulturarvsmåned i Vesthimmerland.

Broder Berg  
Museumsdirektør  

Vesthimmerlands Museum

Fokus på hele Vesthimmerland
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Alle medaljer har en bagside, men betyder 
det så, at den skal gemmes væk? Jeg tror, 
at vores fælles kulturarv har stor indfly-
delse på, hvordan vi kommer videre med 
den udvikling, som vi ønsker i samfundet.

Selv om historiebøgerne ofte er præget 
af enkeltpersoners heltemodige be drifter, 
så mener jeg, at fællesskabet har skabt de 
afgørende forandringer for menneskers  
levevilkår op igennem historien. Bare tænk 
på den udvikling vores samfund har skabt 
siden 1864, hvor det eneste, Danmark hav-
de tilbage, var troen på fællesskabet.

Et fællesskab, hvor andelsbevægelsen i sær-
deleshed havde en afgørende betydning.   
Et fællesskab som skabte en udvikling med 
succeser og uundgåelige fiaskoer! 

Men måske kan fiaskoernes antal reduce-
res, hvis vi tør se historiens fejltagelser i 
øjnene? Set i det lys synes jeg, at den del 
af vores kulturarv, der er beskrevet som 
Danmarkshistorien på vrangen, er særlig 

interessant, fordi den giver os mulighed 
for refleksion. 

Og netop refleksion har vi rige mulighe-
der for i kulturarvsmåneden, hvor en lang 
række arrangementer kan bringe os sam-
men om mange nye vinkler på vores fælles 
historie og dermed også skabe grundlaget 
for en fælles forståelse for fremtiden.

Måske kan vi lære noget om fællesska-
bets betydning for de resultater, vores 
forfædre opnåede i deres tid, og tage re-
spekten for forskellighed og fællesskab 
med ind i vores dagligdag – med konstante 
udfordringer, såvel lokalt som globalt. 
Se f.eks. hvordan netop i år alverdens ung-
dom rejser sig i protest mod den mang- 
lende politiske vilje til globalt at gøre   
noget ved bl.a. klimaudfordringerne.

Og uanset om det var stenalderfolket i         
Ertebølle eller vikingerne på Aggersborg, 
så var det samfund baseret på fællesskab.

Jeg håber, at alle vil benytte sig af mulig-
heden for unikke oplevelser med Vesthim-
merlands kulturarv. Et Vesthimmerland, 
hvor vi har meget at være stolte af, fra old-
tid til verdenskunst i Aars. Om det sidste så 
er medaljens for- eller bagside, er helt op til 
den enkelte borger, alt afhængig af hvilket 
lys man ønsker at se den i!

Asger Andersen 
Formand, Kultur- og Fritid 

Vesthimmerlands Kommune

Velkommen!

Kulturarvskommune
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 Mandag den 17. juni kl. 19.00 Glaskunst i danske kirker

 Tirsdage den 18. og 25. juni kl. 11.00-12.30 Med ertebøllerne på fisketur

 Tirsdag den 18. juni kl. 19.00-21.00 Barnemord for 100-150 år siden

 Tirsdag den 18. juni kl. 19.00 Besøg Vandtårnet i Farsø og hør historien

 Onsdag den 19. og 26. juni kl. 11.00 Guidet tur til Køkkenmøddingen 

 Onsdag den 19. juni kl. 19.00-20.30 Byvandring i Aars

 Onsdag den 19. juni kl. 19.00  Byvandring i Johannes V.
  og Thit Jensens Farsø

 Torsdag den 20. juni kl. 18.00 Historisk bustur i lokalområdet 

 Fredag den 21. juni kl. 11.00 Vitskøl Kloster

 Fredag den 21. juni kl. 13.00-14.30  Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum

 Lørdag den 22. juni kl. 14.00-16.00 Blomsterkager i herregårdshaven

 Søndag den 23. juni  Sankthans – se lokalaviserne!

 Mandag den 24. juni kl. 19.00 Foredrag om 75-året
   for henrettelsen af Aars-gruppen

 Tirsdag den 25. juni kl. 17.00-19.00 Smagen af øl og jernaldermad

 Onsdag den 26. juni kl. 17.00 Mød arkæologerne – åben udgravning

 Onsdag den 26. juni kl. 19.00 Økologisk markvandring

 Torsdag den 27. juni kl. 19.00-22.00  Boliger og hvordan folk har levet og boet

 Fredag den 28. juni kl. 13.00-14.30  Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum

 Lørdag den 29. juni kl. 10.00 Ertebølle – fra landsby til filmby

 Søndag den 30. juni kl. 15.00 Rundvisning i Alstrup Kirke

Nærmere omtale af de forskellige arrangementer på de følgende sider.
Ligeledes praktisk information om evt. entré, mødesteder m.m.

GO’ FORNØJELSE!

Programoversigt

 Lørdag den 1. juni kl. 10.00-16.00 Hestedag og historisk dyrskue

 Lørdag den 1. juni kl. 10.00 Historisk vandring i Vegger

 Søndag den 2. juni kl. 13.00-14.00 Rundvisning på Årupgård-Langhøjen

 Mandag den 3. juni kl. 19.00 Foredrag om kunstsmed
  Kristian Andersen

 Mandag den 3. juni kl. 19.00 Billedaften, Hornum

 Tirsdag den 4. juni kl. 14.00-16.00 Filmvisning: Byen – der ikke vil dø

 Tirsdag den 4. juni kl. 19.00 Byvandring i Ullits

 Onsdag den 5. juni kl. 16.00-18.30 Grundlovsmøde på Bjerget

 Onsdag den 5. juni kl. 14.00 Byvandring i Aalestrup

 Torsdag den 6. juni kl. 17.00 Rundvisning på Danmarks største
   vikingeborg, Aggersborg

 Fredag den 7. juni kl. 13.00-14.30  Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum

 Søndag den 9. juni kl. 8.00-11.00 Pinsearrangement på Hessel

 Mandag den 10. juni kl. 16.30 Borremosefæstningen

 Tirsdag den 11. juni kl. 16.30 Hverrestrup Bakker

 Onsdag den 12. juni kl. 19.00 I Per Kirkebys fodspor  
  – vandring i verdenskunst

 Torsdag den 13. juni kl. 19.00 Åbent hus på Johannes V. Jensen Museet

 Fredag den 14. juni kl. 13.00-14.30  Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum

 Lørdag den 15. juni kl. 12.00-17.00 Åbning af Stenaldercenter Ertebølles 
  nye oplevelseslandskab

 Lørdag den 15. juni kl. 13.00-17.00 Fernisering, kunstudstilling,                            
  Getama, Gedsted

 Den 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29.   
 og 30. juni kl. 11.00-12.30 Den fantastiske stenalder

 Søndag den 16. juni kl. 14.00-16.00 Vindblæs Mølle  
  – en velbevaret hollændermølle
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• Rundvisning på Årupgård-Langhøjen 
Søndag den 2. juni kl. 13.00-14.00

De tidligste gravmonumenter i Danmark blev opført i 
bondestenalderens første århundreder for næsten 6000 år 
siden. Der var tale om de såkaldte langhøje, der var om-
givet af store sten og forsynet med et eller flere gravkamre 
af træ eller sten. 

Ved dagens udflugt skal vi besøge den 100 meter lange 
langhøj ved Årupgård, der er beliggende syd for Vindblæs. 
Langhøjen er en af de bedst bevarede langhøje i Vesthim-
merland, og den har en smuk beliggenhed ned mod ådalen 
med Herredsbækken. 

Museumsinspektør Simon Kjær Nielsen vil vise rundt og 
fortælle om stenalderens komplicerede ritualer. Terrænet i 
og omkring højen kan være lidt ujævnt, så husk fornuftigt 
fodtøj!

Deltagelse er gratis.

Mødested: Kl. 13.00 ud for Årupvej 20, 9670 Løgstør. 

Herfra køres i egen bil få minutter ad grusvej ned til langhøjen.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• Foredrag om kunstsmed Kristian Andersen 
Mandag den 3. juni kl. 19.00

Denne aften bliver en opfølgning på Kristian Andersen arrangementet, der blev afholdt i 
Kulturarvsmåneden den 1. juni 2017. Aftenen vil indeholde: Kristian Andersen erindringer 
ved læge Thomas Bjørnshave og kunstner Peer Poulsen. Medbring gerne private kunst-
værker af Kristian Andersen! Vi vil denne aften igen fotografere genstandene til udarbej-
delse af skriftligt materiale om Kristian Andersen og hans kunstværker.

Foredragsholdere:  
Læge Thomas Bjørnshave, kunstner Peer Poulsen, 
historiker cand.mag. Thorkild Nielsen.  
Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6,  
9600 Aars.

Arrangører: Thorkild Nielsen og Aars Kirke.

• Hestedag og historisk dyrskue 
Lørdag den 1. juni kl. 10.00-16.00

Kom og følg nostalgiens vej – fra 1818 til 2018 – og oplev, hvordan hesten er blevet brugt 
gennem tiden! Fra brugsdyr i landbruget til kæledyr – i fritid og sport. På dagen er der 
også historisk dyrskue med præsenta-  
tion af gamle, danske bevaringsværdige 
husdyr og forskellige veteranmaskiner.

I år med lækkert, lokalt fødevaremarked.

I caféen kan der købes mad og drikke.

Entré: 50 kr.

Mødested og arrangør:  
Museet Herregården Hessel, 
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.

• Historisk vandring i Vegger 
Lørdag den 1. juni kl. 10.00

Oplev Veggers fantastiske historie, bl.a. som blomstrende stationsby, gennem skilte på de 
gamle huse. Et par erfarne Vegger-borgere går i spidsen og fortæller sammen med muse-
umsdirektør Broder Berg på en vandring rundt i byens gader. Efter turen er der mulighed 
for uddybende snak over kaffe og kage i Kulturhuset.

Gratis inkl. kaffe og kage.

Mødested: Vegger Idræts- og Kulturhus, Himmerlandsvej 8, Vegger, 9240 Nibe.

Arrangører: Vegger Borgerforening og Vesthimmerlands Museum.

Kulturarvsmåned 2019 - program
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• Grundlovsmøde på ”Bjerget” 
Onsdag den 5. juni kl. 16.00-18.30 

Kom til det folkelige og traditionsrige grundlovsarrangement på ”Bjerget” i Ertebølle! 
Der er musik, sang og hygge før grundlovstalen. Der kan købes kaffe, te med mere. I år er 
justitsminister Søren Pape Poulsen taler. Efter talen vil der som noget nyt være mulighed 
for at købe et aftensmåltid i Café Ertebølle, Ertebøllevej 40-42, 9640 Ertebølle, på Erte-
bølle Strand Camping.

Mødested: Ertebølle Hoved,           
Gl. Møllevej ved landskabs- 
udstillingen.

Arrangører: Ertebølle Samvirke 
(Ertebølle Borgerforening,            
Ertebølle Strand Camping,  
Støtteforeningen for  
Stenaldercenter Ertebølle).

• Byvandring i Aalestrup 
Onsdag den 5. juni kl. 14.00

I forbindelse med Knaberfesten arrangerer Knaberkongen i samarbejde med Lokalhisto-
risk Arkiv Aalestrup en ”historisk byvandring” i Aalestrup.

Arrangementet starter med kaffe på Hotel Hvide Kro, som holder åbent i dagens anled-
ning. Her fortælles om, da jernbanen kom til Aalestrup, og kroen sammen med stationen 
blev nerven i byens store vækst i 1900-tallet.

Efter kaffen følger en guidet tur gennem den gamle del af Aalestrup, hvor der undervejs 
fortælles om forskellige bygninger og steder. Bl.a. Den Jyske Rosenpark, Mindestenen 
for 100-års dagen for Danmarks Riges Grundlov, Realskolen, Knabergården og Danmarks 
Cykelmuseum. Flyvergravene på kirkegården passeres også. 

Pris: Arrangementet er gratis, ”Fjelsø A/S” sponserer. Knaberkongens hat vil gå rundt             
– de indkomne bidrag går ubeskåret til frivilligt børne- og ungdomsarbejde i Aalestrup.

Tilmelding senest  
den 2. juni i Superkiosken, 
Vestergade 20,  
9620 Aalestrup,  
telefon 9864 1452 eller  
på mail:  
superkiosken@godmail.dk 

Mødested: Hotel Hvide Kro, 
Jernbanegade 7,  
9620 Aalestrup.

Arrangører: Knaberkongen, 
Ejnar Noe og Lokalhistorisk 
Arkiv Aalestrup.

• Billedaften, Lokalhistorisk Arkiv Hornum 
Mandag den 3. juni kl. 19.00

Lokalhistorisk Arkiv i Hornum viser billeder fra ar-
kivet, blandt andet fotos fra Søttrup Gymnastik-
forening og dilettantforestillinger. Mød op og vær 
med til at sætte navn og historier på billederne!

Kaffe: 25 kr. 

Mødested: Værestedet i Hornum, Hvalpsundvej 13, 
Hornum, 9600 Aars.

Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv Hornum.

• Filmvisning: ”Byen – der ikke vil dø” 
Tirsdag den 4. juni kl. 14.00-16.00

En meget kort generalforsamling, hvorefter fil-  
men, som TV2 Nord optog i 2005 med kendte         
Ranumborgere, vil blive vist.

Derefter vil der blive serveret kaffe i Kærbos sal,       
så beboerne har mulighed for at deltage.

Arrangementet er gratis.

Mødested: Plejehjemmet Kærbos sal, Østerled 4, 
9681 Ranum.

Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv Ranum.

• Byvandring i landsbyen Gl. Ullits 
Tirsdag den 4. juni kl. 19.00

Gl. Ullits er historisk set et meget gammelt 
bysamfund. Mange af gårdene og husene 
ligger stadigvæk på det samme sted. Kun 
enkelte er flyttet ud. Vi mødes ved kirken 
og vandrer gennem Gl. Ullits by. Der gøres 
flere gange ophold undervejs, hvor der for-
tælles om den enkelte ejendoms historie og 
de personer, som har boet der.

Byvandringen slutter i ”Bulderby”, hvor Lo-
kalhistorisk Forening er vært ved et stort 
fælles kaffebord.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Ullits Kirke.

Arrangør: Lokalhistorisk Forening for Ullits 
og Foulum.
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• Borremosefæstningen 
Mandag den 10. juni kl. 16.30

Tag med museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen 
rundt på Borremosefæstningen og hør om selve fæst-
ningen og alle de fund, der kan sættes i forbindelse 
med den og tiden omkring den. 

Husk fornuftigt fodtøj!

Deltagelse er gratis.

Mødested: Parkeringspladsen ved Borremosefæstnin-
gen på Aggersundvej.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• Hverrestrup Bakker 
Mandag den 11. juni kl. 16.30

Museumsinspektør Bjarne Henning Nielsen inviterer 
denne dag på en guidet tur i Hverrestrup Bakker. Et af 
de mere ukendte, men meget vigtige fortidsminde-
områder i Vesthimmerland. 

Husk fornuftigt fodtøj og beklædning!

Deltagelse er gratis.

Mødested: Parkeringspladsen ved hovedvej A13 ved 
32-km-stenen. GPS: 56°48’40”ON - 9°52’11” E. 

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• I Per Kirkebys fodspor – vandring i verdenskunst  
Onsdag den 12. juni kl. 19.00

Med tidligere borgmester i Aars, Per Nørgaard, som guide vil der denne aften være fokus 
på Per Kirkebys værker i Aars. Hør undervejs fortællingen om kunstneren og bliv klogere 
på, hvordan verdenskunsten kom til Aars! Turen rundes af med et besøg i den nyetable-
rede Per Kirkeby Information på Vesthimmerlands Museum.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Uden for  
Vesthimmerlands  
Museum,  
Søndergade 44,  
9600 Aars.

Arrangør:  
Vesthimmerlands  
Museum.

• Rundvisning på Danmarks største vikingeborg, Aggersborg 
Torsdag den 6. juni kl. 17.00

Aggersborg er den første og den største af Harald Blåtands i alt fem danske ringborge. 
Tag med på en guidet tur, hvor museumsinspektør Maria Clement Hagstrup vil fortælle 

om en stærk konge, som med stor styrke 
samlede det danske rige og dele af Nor-
ge under sin magt, men også om tiden 
før borgen samt tiden efter.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Aggersborg,  
Thorupvej 13, 9670 Løgstør.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum  
Fredag den 7. juni kl. 13.00-14.30

Danmarks Cykelmuseum har rundvisning på mu-
seet hver fredag i Kulturarvsmåneden.

Kom og se gamle og nyere cykelmodeller samt 
knallerter og symaskiner!  

Pris: 40 kr. for alle aldersgrupper.

Mødested og arrangør: Danmarks Cykelmuseum, 
Borgergade 10, 9620 Aalestrup.  

• Pinse på Hessel 
Søndag den 9. juni kl. 8.00-11.00

Tag familien med, nyd den fantastiske udsigt fra det historiske Hessel og et pinsemorgen-
måltid med kaffe/te, juice, Hessel rugbrød, hjemmebagte birkes, lun leverpostej, rulle-
pølse, stude-spegepølse, ost, hjemmelavet marmelade og en hjemmebagt kanelsnegl. 

Læs og hør også om pinse i gamle dage!

Entré inkl. mad og drikke: 
100 kr.

Mødested og arrangør: 
Museet Herregården  
Hessel, Hesselvej 40 B, 
Hvalpsund, 9640 Farsø.
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• Kunstudstilling i Getama  
Fernisering lørdag den 15. juni kl. 13.00

Åbningstider: Den 15. juni-22. juni kl. 13.00-17.00 samt 
søndag den 23. juni kl. 13.00-16.00.

Medlemmer af Vesthimmerlands Kunstforening og 
Gedsted Kunstforening samt elever fra Gedsted Skole, 
AOF aftenmalerskole i Løgstør og Lokalhistorisk For-
ening i Gedsted afholder fælles kunstudstilling i en 
tidligere Getama-bygning, den gamle møbelfabrik i 
Gedsted, hvor bl.a. nogle af Hans J. Wegners berømte 
møbler blev produceret. Getama-navnet er dannet af 
Gedsted Tang- og Madrasfabrik.

Pris for at se udstillingen, kaffe og kage er op til publi-
kum selv at afgøre.

Mødeted: Getama-bygningen, Carl Petersensgade, 9631 Gedsted.

Arrangører: Vesthimmerlands Kunstforening og Gedsted Kunstforening.

• Den fantastiske stenalder  
Den 16., 17., 20., 21., 22., 23., 24., 27., 28., 29. og 30. juni kl. 11.00-12.30

Bliv ført ind i stenalderlivet sammen med guiden, som deler de fantastiske fortællinger fra 
stenalderen og lader dig fornemme stenalderen helt tæt på!

Gratis ved betalt entré på 80 kr.

Mødested og arrangør: Stenaldercenter Ertebølle, Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø.

• Åbent hus på Johannes V. Jensen Museet 
Torsdag den 13. juni kl. 19.00

Med udgangspunkt i museets samlinger for-
tæller museumsleder Peter Hørup den spæn-
dende og dramatiske historie om Johannes V. 
Jensen: Om hans familie og det konfliktfyldte 
forhold til søsteren Thit, om hans forfatterskab 
og om hans andre kunstneriske udfoldelser.

Desuden orienteres der om den igangværende 
udvidelse af museet med en afdeling for Thit.

Fri entré – der serveres kaffe.

Mødested og arrangør:  
Johannes V. Jensen Museet, Søndergade 48, 
9640 Farsø.

• Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum 
Fredag den 14. juni kl. 13.00-14.30

Danmarks Cykelmuseum har rundvisning på museet hver fredag i Kulturarvsmåneden.

Kom og se gamle og nyere cykelmodeller samt knallerter og symaskiner!  

Pris: 40 kr. for alle aldersgrupper.

Mødested og arrangør: Danmarks Cykelmuseum, Borgergade 10, 9620 Aalestrup.

• Åbning af Stenaldercenter  
Ertebølles nye oplevelseslandskab 
Lørdag den 15. juni kl. 12.00-17.00

Kom og vær med til åbningen af det nye, 
moderne oplevelsescenter til udendørs-
formidling af stenalderen. Træd ind i 
fortidens verden og oplev flinthugning, 
madlavning, træarbejde, skindbearbejd-
ning, stammebådssejlads og meget mere.

På dagen vil det være muligt at købe 
stenaldermad, og der er naturligvis akti-
viteter for både store og små.

Entré denne dag: 40 kr. for voksne.

Gratis adgang for børn og unge  
under 18 år.

Mødested og arrangør: Stenaldercenter 
Ertebølle, Gl. Møllevej 8,  9640 Farsø.
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• Vindblæs Mølle – en velbevaret hollændermølle  
Søndag den 16. juni kl. 14.00-16.00

Vindblæs Mølle blev bygget i 1873. Den var i brug frem til 
1961, men forfaldt derefter, så der godt ti år senere kun 
var en ruin tilbage. Siden 1970’erne er der blevet gjort et 
stort arbejde for at redde og vedligeholde den smukke 
mølle, som i dag står med sit oprindelige udseende.

Kom forbi og hør om Vindblæs Mølle og det arbejde, der 
er blevet gjort af lokale ildsjæle!

Arrangementet er gratis.

Mødested: Sallingvej 76, Gl. Vindblæs, 9670 Løgstør.

Arrangør: Møllens Venner.

• Glaskunst i danske kirker  
Mandag den 17. juni kl. 19.00

Glaskunst er en gammel kunstart med rige traditioner, men 
i Danmark er det en forholdsvis ny genre, som til stadighed 
udforskes og udvikles af nysgerrige kunstnere. Siden 1960 
er knap 200 danske kirker blevet udsmykket med glasmale-
rier og glasmosaikker i form af ruder, altertavler m.m. Heraf 
er der fem i Vesthimmerland.

Foredragsholder: Bente Duelund Jensen, cand.mag.

Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars.

Arrangører: Bente Duelund Jensen og Aars Kirke.

• Med ertebøllerne på fisketur 
Tirsdag den 18. juni og 25. juni kl. 11.00-12.30

I Ertebøllefolkets tid var fjorden den vigtigste føde-
kilde. Her fiskede man alt fra små fisk til store hvaler, 
samlede østers og andet godt. Vi gør Ertebøllefolket 
kunsten efter og forsøger at fange fisk med stenalder-
folkets fiskeredskaber.

OBS: Husk praktisk fodtøj og påklædning!

Pris for aktivitet: Voksne 40 kr. 

Børn og unge under 18 år gratis.

Mødested og arrangør: Stenaldercenter Ertebølle,  
Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø.

• Barnemord for 100-150 år siden 
Tirsdag den 18. juni kl. 19.00-21.00 

Et aftenarrangement i samarbejde med 
Thit Jensens Venner om kvinders/tjeneste-
pigers livsvilkår på landet set i lyset af de 
mange drab på nyfødte børn, der var den-
gang.

Entré inkl. kaffe og kage: 60 kr.

Tilmelding senest den 12. juni til:  
Inge Yde, tlf. 7170 1291.

Mødested: Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.

Arrangører: Museet Herregården Hessel og Thits Venner.

• Besøg Vandtårnet i Farsø og hør historien! 
Tirsdag den 18. juni kl. 19.00

Du kommer op til tårnet, som jo er en væsentlig del af byens  
historie – fra 1905 til i dag – og hører om Vandværkets og 
Vandtårnets historie.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Holmevej 18, 9640 Farsø.

Arrangør: Lokalhistorisk Forening, Farsø.

• Guidet tur til Køkkenmøddingen 
Onsdag den 19. juni og 26. juni kl. 11.00

Gå med guiden til den verdensberømte køkkenmødding, som ændrede forståelsen 
af stenalderen! Vi går igennem det foranderlige landskab og undervejs fortælles der 
om årtusinders klimaforandringer, tsunamier, og om dengang Nordjylland var et ørige.  
Der berettes levende historierne om en tid, 
hvor menneskene levede i pagt med natu-
ren, og hvor landet var dækket af en uigen-
nemtrængelig urskov. 

Pris for aktivitet: Voksne 40 kr. 

Børn og unge under 18 år gratis.

Mødested og arrangør:  
Stenaldercenter Ertebølle,  
Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø.
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• Byvandring i Aars 
Onsdag den 19. juni kl. 19.00-20.30

Med arkivleder Kim Ørsted Iversen og arkivmedarbejder Eva Auken som guide byder 
denne aften på en spændende rundvisning, hvor der vil være fokus på Aars i midten af 
1900-tallet. Turen går til Møllebakken, Aars Boligforenings rækkehuse på Møllevang og 
udstykningerne fra familien Aukens Dalsgaard. Byvandringen begynder ved Vesthimmer- 
lands Museum og går herefter rundt i den østlige del af byen, der ind til midten af 1900-tal-
let lå uden for bygrænsen.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Uden for Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, 9600 Aars.

Arrangør: Lokalhistorisk Arkiv Aars.

• Byvandring i Johannes V. Jensens og Thit Jensens Farsø 
Onsdag den 19. juni kl. 19.00

Med udgangspunkt i mindestuen for 
Thit Jensen fortæller Inger Lise Jæger om 
Thits spændende liv. Derefter går turen 
gennem Farsø by, hvor der berettes om 
steder, som havde stor betydning for fa-
milien Jensen og de to søskende Thit og 
Johannes – bl.a. kirken og kirkegården 
med familiens gravsted, og Johannes V. 
Jensens fødehjem, som i dag er museum 
for forfatteren. Til slut rundvisning på Jo-
hannes V. Jensen Museet og en kop kaffe.

Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe. 

Mødested: Mindestuen for Thit Jensen, Torvet 1, 9640 Farsø.

Arrangør: Johannes V. Jensen Museet. 

• Historisk bustur i lokalområdet 
Torsdag den 20. juni kl. 18.00

Tag med på en lokalhistorisk tur i Vilsted, Vind-
blæs og Skarp Salling og få en fortælling om 
gårde, kirker, kendte lokalpersoner, sogneråd, 
udskiftning, udflytning, husmandsbrug m.v.! 
Jørn Nygård Christensen er fortæller. Vi afslutter 
i Sognehuset, hvor der drikkes kaffe.

Pris: 50 kr.

Tilmelding senest mandag den 17. juni på mail villumsen1@privat.dk eller telefon 6175 1683.

Arrangementet er støttet af Løgstør Kulturråd.

Arrangør: Løgstør Lokalarkiv.

Mødested og busafgang: Lokalhistorisk arkiv, Østergade 5 E, 9670 Løgstør.

• Rundvisning på Vitskøl Kloster 
Fredag den 21. juni kl. 11.00

Vitskøl Kloster er et af de mest fremtrædende bygningsmonumenter i Vesthimmerland. 
Anlægget, der blev grundlagt som cistercienserkloster i 1100-tallet og senere i 1500-tallet 
omdannet til herregård, rummer et væld af fortællinger om flere århundreders samfunds-
udvikling og bygningshistorie. 

Museumsdirektør Broder Berg guider og fortæller.

Deltagelse er gratis.

Forfriskninger og mad kan købes i den nyåbnede café.

Mødested: Klostergården, Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Arrangører: Vesthimmerlands Museum og Vitskøl Kloster.
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• Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum  
Fredag den 21. juni kl. 13.00-14.30

Danmarks Cykelmuseum har rundvisning på museet hver fredag i Kulturarvsmåneden. 
Kom og se gamle og nyere cykelmodeller samt knallerter og symaskiner!

Pris: 40 kr. for alle aldersgrupper.

Mødested og arrangør: Danmarks Cykelmuseum, Borgergade 10, 9620 Aalestrup.  

• Blomsterkager i herregårdshaven 
Lørdag den 22. juni kl. 14.00-16.00

Et unikt havearrangement, som foregår i 
blomsterhaven bag stuehuset på Hessel. For at 
gøre det festligt ser vi gerne, at gæsterne har 
mindst 1 stykke hvidt tøj på. Ved haveborde 
med blomstrede duge og porcelæn vil vi invi-
tere til kaffe og kager – kager med blomster 
– indeni eller pyntet med. Det hele er i blom-
sternes tegn. 

Forfatter og blomsterkender Anemette Ole-
sen fortæller kort om spiselige blomster.

Entré inkl. kaffe og kage: 125 kr.

Tilmelding senest den 8. juni.

Mødested og arrangør:  Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.

• Sankthansaften  
Søndag den 23. juni

Fejringen af midsommer med glædesblus hører til blandt de mest dyrkede fælles traditio-
ner i årets gang. Bålfesten fik sin udbredelse i 1900-tallet og kan i dag opleves i byer såvel 
som på landet. 

Oplysninger om steder og tidspunkter annonceres i Vesthimmerlands lokalaviser. 

• Foredrag om 75-året for henrettelsen af Aars-gruppen 
Mandag den 24. juni kl. 19.00

Fem medlemmer af Aars-gruppen 
blev en råkold morgen for 75 år siden 
henrettet. Det var den 23. juni 1944.  
I løbet af natten havde de alle skre-
vet afskedsbreve til deres kære.

Baggrunden for henrettelsen v/ hi-
storiker og cand.mag. Thorkild Niel-
sen.

Afskedsbrevene v/ cand.mag. Bente 
Duelund Jensen.

Historisk samling og Arkiv Himmer-
land i Aars vil præsentere noget af 
samlingens omfattende materiale 
om Aars-gruppen og dens medlem-
mer.

Der serveres en kop kaffe i løbet af aftenen.

Arrangementet er gratis.

Mødested: Aars Kirkecenter, Kirkeplads 6, 9600 Aars.

Arrangører: Thorkild Nielsen, Bente Duelund Jensen, Historisk Samling, Arkiv Himmerland 
og Aars Kirke.

• Smagen af øl og jernaldermad 
Tirsdag den 25. juni kl. 17.00-19.00

Vesthimmerlands Museums Mad-
laug har lavet autentiske forsøg 
med fremstilling af øl. Vi starter 
et godt bryg, næsten som vores 
forfædre gjorde i jernalderen.

Bålet er tændt, vi bager brød, og 
der er smagsprøver på såvel syde-
mad som færdigbrygget øl. 

Arrangementet er gratis.

Mødested: Museumshaven ved  
Vesthimmerlands Museum,  
Søndergade 44, 9600 Aars,  
bag museumsvillaen.

Arrangør: Vesthimmerlands  
Museums Madlaug.
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• Ertebølle – fra landsby til filmby 
Lørdag den 29. juni kl. 10.00

Ertebølle har en lang historie. Vibeke Harsberg og Lars Nikolajsen fortæller om landsbyen 
Ertebølle fra omkring 1870 og op til i dag. Der vil blive vist mange billeder fra landsbyen 
gennem de seneste ca. 150 år og op til 2017, hvor Ertebølle også blev filmby, idet lands-
byen lagde kulisse til i forbindelse med optagelsen af filmen Redbad. 

Varighed ca. 2 timer.

Pris: 40 kr.

Mødested: Stenaldercenter Ertebølle, Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø.

Arrangører: Vibeke Harsberg og Lars Nikolajsen, Ertebølle Samvirke (Ertebølle Borgerfor-
ening, Ertebølle Strand Camping, Støtteforeningen for Stenaldercenter Ertebølle).

• Kirkerundvisning i Alstrup Kirke 
Søndag den 30. juni kl. 15.00

Alstrup Kirke ligger natursmukt med udsigt over 
Louns Bredning. Kirken er fra første halvdel af 
1200-tallet. Den er opført af granitkvadre med 
skib og kor i romansk stil.

Kom denne sommerdag – som en flot afslutning 
på Kulturarvsmåneden – med på en rundvisning i 
den smukke kirke, hvor museumsdirektør Broder 
Berg fra Vesthimmerlands Museum vil fortælle om 
historien og arkitekturen.

Deltagelse er gratis.

Mødested: Alstrup Kirke, Anneksvej 21, 9640 Farsø.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• Mød arkæologerne – åben udgravning 
Onsdag den 26. juni kl. 17.00

Vesthimmerlands Museums arkæologer vil denne eftermiddag være at finde et sted ude 
i det vesthimmerlandske. Kig forbi udgravningen og hør mere om, hvordan vores arkæo-
loger arbejder, hvad de finder, og hvordan denne nye viden kan være med til at gøre os 
klogere på fortiden!

Da det endnu ikke er muligt at sige, hvilke undersøgelser arkæologerne arbejder med i 
juni måned, annonceres mødestedet fra den 17. juni på museets hjemmeside og Facebook-
side.

Deltagelse er gratis.

Arrangør: Vesthimmerlands Museum.

• Økologisk markvandring 
Onsdag den 26. juni kl. 19.00

På denne sommeraften skal vi have en naturoplevelse, hvor vi 
nyder den fantastiske udsigt over Limfjorden fra Louns Halvøen.  
På vores gåtur fortæller Hessels nabo, en økologisk landmands-
familie, om økologiske madvarer, dyrkning af rodfrugter, land-
brug og om studedrift samt meget andet. Kom og vær med på 
denne dejlige tur. Tag praktisk fodtøj og overtøj på!

Deltagelse er gratis.

Mødested: P-pladsen uden for  Museet Herregården Hessel,  
Hesselvej 40 B, Hvalpsund, 9640 Farsø.

Arrangør: Museet Herregården Hessel.

• Om boliger og hvordan folk har levet og boet 
Torsdag den 27. juni kl. 19.00-22.00

Kom og oplev en aften på Dansk Nutidsmuseum. Mu-                                                                        
seumsdirektør Broder Berg vil fortælle om, hvordan 
vore bedsteforældre har boet.

Der vil være gratis adgang og kaffe.

Mødested og arrangør: Dansk Nutidsmuseum,  
Støberivej 8, 9600 Aars. 

• Rundvisning på Danmarks Cykelmuseum  
Fredag den 28. juni kl. 13.00-14.30

Danmarks Cykelmuseum har rundvisning på museet hver fredag i Kulturarvsmåneden. 
Kom og se gamle og nyere cykelmodeller samt knallerter og symaskiner!

Pris: 40 kr. for alle aldersgrupper.

Mødested og arrangør: Danmarks Cykelmuseum, Borgergade 10, 9620 Aalestrup. 
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Det er ganske vist! Flere års arbejde med at skabe grundlaget for et nyt fælles museum for 
Farsøs berømte søskendepar bærer nu frugt. Lørdag den 5. oktober slås dørene op for Jo-
hannes V. Jensen og Thit Jensen Museet. Dermed føjer der sig endnu et kapitel til histo-
rien om museet i Farsø. Fra en ydmyg start som mindestue indrettet i Johannes V. Jensens 
fødehjem, har stedet med årene og ihærdige ildsjæles 
indsats, efterhånden vokset sig større og er blevet et af 
Danmarks betydeligste forfattermuseer.

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet kommer til 
at fortælle historien om to af det 20. århundredes mest 
betydningsfulde røster i kultur- og samfundsdebatten. 
Det er samtidig velkendt, hvordan de to søskende hav-
de et meget anstrengt forhold til hinanden gennem det 
meste af livet. Museet får dermed en bred appel til alle 
med interesse for litteratur, kunst og danmarkshistorie. 
Samtidigt fortæller det også historien om den noget 
ualmindelige dyrlægefamile fra Farsø og om personlige 
ambitioner, kønsroller og nære menneskelige relatio-
ner, der går skævt. Det bliver helt sikkert ikke kedeligt... 

Gå på digital oplevelse i Vesthimmerlands spændende historie fra oldtid til nutid. Brug 
www.dinturguide.dk, som vha. 72 forskellige punkter fortæller om personer, steder, 
genstande, begivenheder og særlige naturoplevelser. Guiden kan tilgås både via web og 
smartphones og giver brugerne mulighed for at sammensætte deres helt egen tur rundt i 
Vesthimmerland. Rigtig god fornøjelse!

Ertebølle er kendt for både sin smukke natur og den berømte 7.000 år gamle køkkenmød-
ding fra jægerstenalderen. Nu får området et betydeligt ekstraløft, når Stenaldercenter 
Ertebølle lørdag den 15. juni åbner landets største og mest moderne oplevelsescenter til 
udendørsformidling af stenalderen. 

Her vil gæsterne få stenalderen helt ind under huden, når de træder ind i fortidens ver-
den. Overalt vil der være tegn på stenalderfolkets aktiviteter. Flinthugning, madlavning, 
træarbejde, jagt, skindbearbejdning, stammebådssejlads og meget mere giver gæsterne 
mulighed for at mærke stenalderen på egen krop og under kyndig vejledning opleve for-
tiden med alle sanser.

Længe ventet familiesammenførsel i Farsø 
Stenalderen i Ertebølle 
med nyt oplevelseslandskab 

Vil du vide mere om Vesthimmerlands kulturarv?
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K U L T U R A R V S M Å N E D E N  2 0 1 9

Programhæftet udgives med støtte af:

KULTURARVSTJENESTEN VESTHIMMERLAND
Vesthimmerlands Museum

Søndergade 44 - 9600 Aars - Tlf. 98 62 35 77

www.vesthimmerlandsmuseum.dk
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gennemføres med bidrag fra følgende arrangører

Følg os på:

 

Arkiv Himmerland

Bente Duelund Jensen 

Danmarks Cykelmuseum 

Dansk Nutidsmuseum

Ejnar Noe

Ertebølle Samvirke 

Gedsted Kunstforening

Historisk Samling 

Johannes V. Jensen Museet

Lars Nikolajsen

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup

Lokalhistorisk Arkiv Aars

Lokalhistorisk Arkiv Hornum

Lokalhistorisk Arkiv Ranum

Lokalhistorisk Forening Farsø

Lokalhistorisk Forening for Ullits og Foulum

Løgstør Lokalarkiv

Museet Herregården Hessel

Stenaldercenter Ertebølle

Thits Venner

Thorkild Nielsen

Vesthimmerlands Kunstforening

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museumsforening 

Vesthimmerlands Museums Madlaug

Møllens Venner

Vegger Borgerforening

Vibeke Harsberg 

Vitskøl Kloster

Aars Kirke


