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Hold da op hvor vi træn-
ger til at komme ud på 
”græs”! Dette gamle ord-
sprog har fået en helt ny 
betydning efter et vin-
terhalvår, hvor vi alle har 
måttet yde vores del af 

holdindsatsen for at begrænse COVID-19. 

Det er vi lykkedes med i fællesskab, og nu 
kan vi se mod lysere tider og flere op-        
levelser sammen. 

I Vesthimmerland har vi en stor fælles hi-
storie-bank med masser af oplevelser og 
fortællinger. Vores fine tradition med at 
sætte fokus på kulturarven hvert år i juni 
måned danner rammen om muligheden 
for fine oplevelser sammen. 

Lige fra Hedegaardmanden som vandrede 
rundt i Halkær Ådal for 10.000 år siden til 
Per Kirkebys kunst i byrummet. Begge dele 
kan både fascinere og udfordre os i for-
hold til vores daglige liv. 

Andre oplevelser kan give tid til efter-
tænksomhed og bidrage til en indre ro i 
sjælen. For mit eget vedkommende bi-
drager naturen altid til at finde roen, ikke 
mindst i en Coronatid, hvor vi til stadig-
hed er udfordret på vores omstillingsevne. 

De landskaber, som vi til daglig nyder        
synet af, er også en del af vores kulturarv, 
lige fra Ertebølle til Aggersborg. Begge 
steder unikke perler i Vesthimmerland, 
som vi måske overser i hverdagen. Aggers-
borg har netop nu UNESCO’s bevågenhed 
om at blive anerkendt som verdenskul-
turarv. Vesthimmerland håber, at det kan 
blive en milepæl for en placering på det 
kulturelle verdenskort. 

En milepæl, der har krævet mange års for-
arbejde af Vesthimmerlands Museum og 
som kan få stor positiv betydning for den 
fremtidige kulturturisme i Vesthimmer-
land.

Kulturarv skabes af mennesker og inde-
holder i sagens natur alle livets sider. 

Jeg håber, at mange vil gøre brug af de 
mange tilbud, der er i årets udgave af 
Kulturarvsmåneden og i fællesskab både 
opleve og bidrage til fortællingen om 
kulturarven i #VoresVesthimmerland.

Asger Andersen 
Formand, Kultur- og Fritid 

Vesthimmerlands Kommune

Velkommen til Kulturarvsmåned 2021

Udsigt over Aggersborg og Limfjorden.
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 Torsdag den 3. juni kl. 18.00 :  Spis-sammen & rundvisning på Vitskøl

  Fredag den 4. juni kl. 13.00:   Gå ud i historien med guide  
  – Hverrestrup Bakker

 Fredagene den 4., 11., 18. og 25. juni:    Gå ud i historien

 Lørdag den 5. juni kl. 10.00-16.00:    Historiske hestekræfter  
  – muler og motorer

 Lørdag den 5. juni til tirsdag den 13. juni:     Historisk skattejagt i Vegger

 Tirsdag den 8. juni kl. 19.00:    Byvandring i Hornum

 Onsdag den 9. juni kl. 19.00-21.00:     Byvandring i Thit og Johannes 
  V. Jensens Farsø

 Lørdag den 12. juni kl. 10.00-15.00:    På tur i De Himmerlandske Heder 
  – hedens herligheder

 Tirsdag den 15. juni kl. 19.00:    Lystanlægget ”Egelund” i Ullits 
  har 100-års jubilæum

 Tirsdag den 15. juni kl. 19.00:     Genforeningsarrangement 1920-2021

 Torsdag den 17. juni kl. 18.00-21.00:     ”Erna i krig” – en udendørs sanselig  
  teateroplevelse

 Fredag den 18. juni kl. 13.00:      Gå ud i historien med guide  
  – Paradiset ved Gedsted

  Fredag den 18. juni kl. 15.00:       Danske digterruter indvies

 Lørdag den 19. juni kl. 14.00-16.00:      Blomsterkager i herregårdshaven

 Mandag den 21. juni kl. 21.00-23.00:      Sommersolhverv – Fællessang og fortælling  

 Tirsdag den 22. juni kl. 19.00:      Økologisk midsommervandring

 Søndag den 27. juni kl. 10.00-14.00: Te, kaffe og chokoladedag

  
Tirsdag den 29. juni kl. 19.00: Byvandring i Aars 

 Hver onsdag og søndag i juni 

 kl. 13.00-17.00:    Særudstilling med dukkehuse

  og dukkemøbler

  Hver dag i juni, juli og august:     Stjerneløb i Aars – historie i børnehøjde

Nærmere omtale af de forskellige arrangementer på de følgende sider. 

Ligeledes praktisk information om evt. entré, mødesteder m.m.

Go’ fornøjelse!
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• Spis-sammen & rundvisning på Vitskøl 
Torsdag den 3. juni kl. 18.00

Vitskøl Klosters historie går mange hundrede år 
tilbage. Kom og oplev klostrets historiske rum 
samt kirkeruinen. I får fortællingen helt tilbage 
fra 1158 og middelalderens blodige magtkamp til 
den fredelige nutid, hvor TAMU Vitskøl danner 
ramme om en kompetencegivende uddannelse for 
unge. Rundvisningen afsluttes med fællesspisning. Se programmet via nedenstående link.

Pris: 160 kr. per person, børn under 12 år: 80 kr. og gratis deltagelse for børn under 4 år.

Mødested og arrangør: Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Billetter købes via https://tamu.safeticket.dk/66121/Spissammen_Rundvisning

• Gå ud i historien med guide   
 – Hverrestrup Bakker 
 Fredag den 4. juni kl. 13.00

På denne dag inviterer Vesthimmerlands Mu-
seum på en guidet tur i Hverrestrup Bakker;  
et af de mere ukendte, men meget vigtige 
fortidsmindeområder i Vesthimmerland.

OBS! Husk fornuftigt fodtøj.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangører: Parkeringspladsen ved hovedvej A13 ved 32 km-stenen nær 
Simested – GPS-koordinater: 56°48’40”ON - 9°52’11” E.

Vesthimmerlands Museum og Stenaldercenter Ertebølle.

Tilmelding til lv@vmus.dk senest torsdag den 3. juni.

• Gå ud i historien 
Fredagene den 4., 11., 18. og 25. juni

Gå jer til en historisk oplevelse i vores Vesthimmerland og oplev på egen hånd Vest-
himmerland gennem flere tusinde, fascinerende år! Ruterne er at finde på Vesthim-
merlands Museums samt Stenaldercenter Ertebølles Facebook-sider hver fredag mor-
gen og er i landskabet markeret med gule flag til og med den pågældende søndag. 
Information og opgaver er ligeledes at finde på Facebook-siderne.

Pris: Deltagelse er gratis.

Arrangører: Vesthimmerlands Museum og Stenaldercenter Ertebølle.

Kulturarvsmåned 2021 – Program
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• Historiske hestekræfter – muler og motorer 
Lørdag den 5. juni kl. 10.00-16.00

Hør historien om de tre gamle, danske hesteracer: 
den plettede Knabstrupper, den arbejdsomme 
Jyske hest og kongens hest, Frederiksborgeren. 
Desuden kommer Aalestrup Veteranklub og frem-
viser deres flotte køretøjer. Se det endelige pro-
gram ugen før på Museet Herregården Hessels 
hjemmeside. I caféen kan der købes mad og drikke.

Pris: 80 kr. i entré.

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

• Historisk skattejagt i Vegger 
Lørdag den 5. juni til tirsdag den 13. juni

Mange af de gamle huse i Vegger har fået 
monteret skilte, der fortæller, hvilke butikker 
og værksteder, der engang befandt sig bag 
murene. Tag på tur rundt i byen og find sva-
rene på 10 fiffige spørgsmål! ”Skattekortet” 
udleveres hos Min Købmand, og her afleveres 
besvarelserne også senest den 13. juni. Blandt 
de rigtige besvarelser trækkes lod om et gave-
kort på 500 kr. til brug i butikken.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: Skattekortet udleveres hos Min Købmand, Aagade 32, Vegger, 
9240 Nibe.

Vegger Borgerforening.

• Byvandring i Hornum 
Tirsdag den 8. juni kl. 19.00

Dorte Holm fører an, mens der ud-
veksles minder om steder og perso-
ner i byen. Hvis vejret er godt, sluttes 
gåturen af med en forfriskning ved 
arkivet.

Pris: Deltagelse er gratis, mens der 
dog skal betales for evt. drikkevarer.

Mødested og arrangør: På Bøllebob-
banen ved arkivet, Jernbanegade 3, 
Hornum, 9600 Aars.

Lokalhistorisk Arkiv for Hornum og Omegn.
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• Byvandring i Thit og Johannes V.            
Jensens Farsø                                                               
Onsdag den 9. juni kl. 19.00-21.00

Med start ved Farsø Kirkes tårn fortæller Inger-
Lise Jæger om Farsøs berømte søskendepar, 
Thit og Johannes. Turen går gennem Farsø by 
med beretninger om de steder, som havde 
stor betydning for familien Jensen, Thit og Jo-
hannes V. Turen afsluttes med kaffe på Johan-
nes V. Jensen og Thit Jensen Museet.

Pris: 75 kr. inkl. kaffe og entré til museet.

Mødested og arrangør: Farsø Kirke, Nørregade 21, 9640 Farsø.

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet.

• På tur i De Himmerlandske Heder – hedens herligheder                                                               
Lørdag den 12. juni kl. 10.00-15.00

En dag med mulighed for at gå på opdagelse i hedens spændende natur- og kultur- 
historie. Tag på egen hånd en tur ad den afmærkede rute og mød på forskellige poster 
undervejs vores guider, som fortæller om hedens oprindelse og anvendelse helt fra 
oldtiden til i dag. Hold også godt øje med hedens planter og dyr og se, om du kan få 
fuld plade i det til dagen udviklede hedebingo. OBS! Husk praktisk fodtøj. Turen er ca. 
4 km og desværre ikke kørestols- eller klapvognsegnet.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangører: Turen begynder på den vest-
vendte p-plads over for p-pladsen med skiltning til 
Skarpsallingkarret/Vindblæs Hede, Aggersundvej. 

Vesthimmerlands Museum og Museumsforening.

• Lystanlægget ”Egelund” i Ullits har 100-års jubilæum                                                              
Tirsdag den 15. juni kl. 19.00

Ullits Stationsby opstod samtidig med, at Hvalpsundbanen blev anlagt. Banen åbnede i 
1910. Byen voksede hurtigt, og der blev også i Ullits oprettet et lystanlæg med navnet 
”Egelund”. Det skete i 1921, hvor der ligeledes blev rejst en gen-
foreningssten, som blev indviet den 15. juni 1921. Lokalhisto-
risk Forening for Ullits byder på en besøgs- og fortælleaften, 
hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: Ved lystanlægget ”Egelund”. Indgang 
til anlægget ved Nibevej, midt i Ullits by, 9640 Farsø.

Lokalhistorisk Forening for Ullits og Foulum.
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• Genforeningsarrangement 1920-2021                                                              
Tirsdag den 15. juni kl. 19.00

Genforeningsarrangementet – genforeningen med Sønder-
jylland i 1920 – blev ikke gennemført i 2020 grundet Covid-19. 
Aftenen begynder i Næsborg Kirke, hvor sognepræst Tor-
ben Haar fortæller. Klokken 20.00 fortsætter arrangemen-
tet i Tolstrup Forsamlingshus, hvor tidligere formand for Folke-
tinget, Chr. Mejdahl, fortæller om det historiske forløb op til 
1848-1920 og betydningen af den unikke måde, genforenin-
gen fandt sted på. Hvad lærte vi? Arrangementet byder på 
Sønderjysk kaffebord tilpasset Næsborg Sogn. Arrangørerne følger de til den tid gæl-
dende Corona-regler.

Pris: Deltagelse er gratis. Alle er velkommen.

Mødested og arrangører: Næsborg Kirke, Haugårdsvej 71, 9670 Løgstør. Derefter fort-
sætter arrangementet i Tolstrup Forsamlingshus, Langdyssen 1, Tolstrup, 9670 Løgstør.

Næsborg Menighedsråd, Løgstør Lokalarkiv samt Næsborggruppen.

• ”Erna i krig” – en udendørs sanselig teateroplevelse                                                               
Torsdag den 17. juni kl. 18.00-21.00

Kolding Egnsteater har med baggrund i Erling Jepsens roman med samme titel skabt 
en udendørs teateroplevelse. Erna drager med sin søn i krig for at beskytte ham. Det bli-
ver til en gruopvækkende absurd-humoristisk og brandvarm fortælling. Et drama om 
krig og kærlighed, om moderskab, nationalfølelse og syfilis. To skuespillere optræder 
i flere roller og forsyner forestillingen med sang og musik.

Pris: Arrangementet begynder med fællesspisning, som er inkluderet i prisen på 250 kr. 
For medlemmer af teaterforeningen er prisen: 200 kr.

Mødested og arrangør: Vitskøl Kloster, Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Vesthimmerlands Teaterforening.

Billetter købes på www.himmerlandsbilletten.dk 
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• Gå ud i historien med guide – Paradiset ved Gedsted                                                               
Fredag den 18. juni kl. 13.00

På denne dag inviterer Vesthimmerlands Museum på en guidet tur ud i det paradisiske 
landskab ved Gedsted. På turen kan du høre fortællingen om, hvordan landskabet 
blev formet, og hvem der i tidens løb har efterladt sig spor her.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangører: Parkeringspladsen ved  
Fjordvej 533, 8832 Skals (nær Gedsted). GPS-koordi-
nator: 56.69315535562626, 9.31802031058766.

Vesthimmerlands Museum og  
Stenaldercenter Ertebølle.

Tilmelding til lv@vmus.dk senest torsdag den 17. juni.

• Danske digterruter indvies                                                                                                       
Fredag den 18. juni kl. 15.00

Landsdækkende åbning på Danske Digterruter. Digter-
ruterne gør det muligt at opleve litteraturen i land-
skabet. Og Johannes V. Jensen er selvfølgelig med! 
Digterruten åbner med en lille festlig begivenhed.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: Naturbasen, Hesselvej 44, 
Louns, 9640 Farsø.

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet.

• Blomsterkager i herregårdshaven                                                                                                          
Lørdag den 19. juni kl. 14.00-16.00

Et unikt havearrangement, som foregår i blomsterhaven bag Hessels historiske stue-
hus. Ved haveborde med blomstrede duge og porcelæn inviterer Herregården Hessel 
på kaffe og kager – kager med blomster! Indeni eller pyntet med – det hele er i blom-
sternes tegn. I tilfælde af dårligt vejr er der mulighed for at sidde indendørs.

Pris: Entré, kaffe og kage: 125 kr.

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

Tilmelding senest den 14. juni på tlf. 98 63 81 25/ 
20 58 22 01.
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• Sommersolhverv – Fællessang og fortælling                                                                                                          
Mandag den 21. juni kl. 21.00-23.00

Årets længste dag fejres med Johannes V. Jensen og Thøger Larsens midsommersange 
samt oplæsning/fortælling. Hvis vejret tillader det, tændes der bål i haven.

Pris: 60 kr. for medlemmer, 80 kr. for ikke-medlemmer. Der serveres vin og en bid ost.
Mødested og arrangør: Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 
9640 Farsø.

• Økologisk midsommervandring                                                                                                         
Tirsdag den 22. juni kl. 19.00

På denne sommeraften byder Herregården 
Hessel på en naturoplevelse, hvor man kan 
nyde den fantastiske udsigt over Limfjorden 
fra Louns Halvøen. På gåturen fortæller 
Hessels nabo, en økologisk landmandsfami-
lie om økologiske madvarer, dyrkning af 
rodfrugter, landbrug og om studedrift samt 
meget andet. Kom og vær med på denne 
dejlige tur!

OBS! Tag praktisk fodtøj og overtøj på.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: P-pladsen udenfor Museet Herregården Hessel, Hesselvej 40, 
Hvalpsund, 9640 Farsø.
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• Te, kaffe og chokoladedag                                                                                                        
Søndag den 27. juni kl. 10.00-14.00

Udover den store særudstilling i stuehuset, som vises hele året, 
byder Herregården Hessel denne dag på rundvisninger og 
smagsprøver. Desuden kan man tilmelde sig en workshop, hvor 
man kan lære at lave fyldte chokolader.

Pris: Entré 100 kr. + evt. tilmelding til workshop 200 kr.

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

Tilmelding senest den 21. juni på tlf. 98 63 81 25/ 20 58 22 01.

• Byvandring i Aars                                                                                                        
Tirsdag den 29. juni kl. 19.00

Tag med Lokalhistorisk Arkiv Aars på en guidet tur, som bl.a. vil gå til Møllebakken 
med det gamle vandtårn, Aars Lystanlæg og Kimbrertorvet. Undervejs fortælles om 
byens udvikling gennem 150 år.

Pris: Deltagelse er gratis.

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

Lokalhistorisk Arkiv, Aars 

Max. 25 deltagere, så tilmelding er nødvendig til ki@vmus.dk eller på tlf. 40 63 74 21 
senest den 18. juni.
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• Særudstilling med dukkehuse og dukkemøbler                                                                                                       
Hver onsdag og søndag i juni kl. 13.00-17.00

Dansk Nutidsmuseum slår dørene op til en spændende særudstilling med dukker, dukke-
huse og dukkemøbler gennem historien.

Pris: Entré 40 kr. for voksne.  
Børn og unge under 18 år har gratis adgang. 

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

• Stjerneløb i Aars – historie i børnehøjde                                                                                                       
Hver dag i juni, juli og august

Denne sommer byder Vesthimmerlands Museum på et 
stjerneløb i Aars by, som bringer jer rundt til ti poster 
placeret ved historiske steder i byens centrum. Tag fami-
lie og venner under armen og oplev Aars’ fortid i børnehøjde! Stjerneløbet er udfor-
met til de 7-12-årige, men alle er velkomne til at være med. Opgavehæftet kan hentes 

på Vesthimmerlands Museum eller findes på museets 
hjemme- og Facebook-side.

Pris: Deltagelse er gratis.

Mødested og arrangør: Posterne er placeret nær Aars cen-
trum og startsted er efter eget valg. Efter løbet venter en 
lille præmie til børnene på Vesthimmerlands Museum, 
Søndergade 44, 9600 Aars.

KENDER DU DIN 
 hjembys historie?
I anledning af Kulturarvsmåneden har Vesthimmerlands  

Museum placeret SMÅ POP-UP UDSTILLINGER                                                       
i syv af kommunens dagligvarebutikker.  

Med to fortællinger fra henholdsvis oldtid og nutid sætter 
museet fokus på den for mange ukendte men nære 

lokalhistorie.

Go’ fornøjelse!  



Da jernbanen kom til Vesthimmerland i 1890’erne blomstrede Vegger op og blev en 
driftig stationsby med eget mejeri, et stort hotel og et utal af forretninger. Selvom 
Vegger i dag ikke længere er en stationsby, bærer de gamle huse stadig på byens hi-
storie. Takket være lokale ildsjæle fra Vegger Borgerforening er flere af husene blevet 
udstyret med skilte, der fortæller, hvilke butikker og værksteder, der engang befandt 
sig bag murene.

Lokalhistorie kan styrke tilhørsforhold og danne nye fællesskaber; det må skilteprojek-
tet, der startede med mange kopper kaffe og en god snak i Veggers gamle klubhus i 
2019, siges at have gjort. Med skiltene går byens rødder og stolte fortid ikke tabt, men 
lever videre i de fastboendes samt tilflytternes bevidsthed og identitet.

Har du ikke allerede set og læst skiltene på de gamle 
huse, får du muligheden i Kulturarvsmåneden, hvor 
Vegger Borgerforening har planlagt en historisk skatte-
jagt i byen, der løber fra den 5. juni til og med den 13. 
juni. Ved at svare rigtigt på 10 spørgsmål baseret på 
skiltene deltager man i lodtrækningen om et gavekort 
på 500 kr. til brug i Min Købmand i Vegger.

Alle er velkommen til at deltage og blive klogere på Veg-
gers spændende fortid som blomstrende stationsby.

Historien ligger frit tilgængeligt, og lige 
uden for døren, i det smukke vesthimmer-
landske kulturlandskab.

På en gåtur i skoven, på heden eller ved 
vandet kan man ikke kun finde ro, men 
også opleve Vesthimmerland gennem flere 
tusinde år. Fortiden har nemlig efterladt 
sig spor i landskabet i form af gravhøje, kir-
ker, veje, voldanlæg og meget mere.

Siden februar har Stenaldercenter Ertebølle sat fokus på fortidens spor i landskabet, 
og i Kulturarvsmåneden 2021 kan man igen Gå ud i historien enten på egen hånd eller 
med guide. Turene med guide går til Hverrestrup Bakker den 3. juni og Paradiset ved 
Gedsted den 18. juni. 

Ønsker du at udforske det vesthimmerlandske landskab på egen hånd, så bliver de 
forskellige ruter offentliggjort på Stenaldercenter Ertebølles hjemme- og Facebook-
side den 4., 11., 18. og 25. juni.

Gå ud i historien – oplevelser i landskabet

Lokalt initiativ skaber lokal stolthed 
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Denne sommer kan du tage familie og venner under armen og sammen blive klogere 
på Aars’ historie. Vesthimmerlands Museum har sammensat et stjerneløb, der bringer 
jer rundt til ti poster placeret ved steder, I sikkert har været forbi før uden måske at 
kende historien bag. Hvorfor står der f.eks. ”Gendarmen” på Himmerlandsgade 33, 
hvem boede i Aars i vikingetiden, og hvad er ”Det lille København”?

Løbet er målrettet de 7-12-årige, men alle er velkomne til at prøve kræfter 
med stjerneløbet, der løber over juni, juli og august måned. Opgave-
hæftet med kort og information om posterne kan hentes på Vest-
himmerlands Museum i tidsrummet kl. 10.00-16.00 (mandag und-
taget) eller findes på museets Facebook-side. Børn, der deltager, 
kan efterfølgende afhente en lille præmie på museet.

På en forhøjning og med imponerende udsigt til Limfjorden anlagde Harald Blåtand i 
970’erne ringborgen, Aggersborg, som et led i samlingen af Danmark. Stående på 
borgvolden, der blev genskabt i 1994, kan man nemt forestille sig, hvorfor vikingekon-
gen netop udså sig dette sted. Ved Limfjordens smalleste sted kunne man fra borgen 
kontrollere skibstrafikken fra øst og vest samt den nord- og sydgående landtrafik.

Aggersborg er et af de største monumenter, der er tilbage fra 
vikingetiden, og en vigtig del af danmarkshistorien. Bor-

gen er sammen med de fire andre danske ringborge 
fra vikingetiden indstillet til optagelse på UNESCO’s 

verdensarvsliste over steder med enestående værdi 
for hele menneskeheden. I juli 2022 afgøres det, 
om Aggersborg optages på den prestigefyldte 
liste og dermed bliver Vesthimmerlands første stykke 

verdensarv.

Ventetiden kan bruges på at opleve Aggersborg og de 
omkringliggende seværdigheder. Gå en tur rundt på borg-

volden, prøv kræfter med app’en ”Aggersborg”, besøg udstillingsbygningen på stedet 
eller tyd runeindskriften i Aggersborg Kirke! Mulighederne er mange – og i juli endnu 
flere, for hele måneden er Vesthimmerlands Museums guider dagligt at finde på ste-
det mellem kl. 10.00-16.00. Hver dag kl. 11.30 og kl. 14.30 er der ligeledes mulighed 
for at komme med på en gratis rundvisning.

Vi ses i juli på Aggersborg – hvor kultur og natur mødes!

Aars’ fortid formidlet i børnehøjde

Levende formidling på Aggersborg 
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– besøg Danmarks største ringborg
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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:

 

Dansk Nutidsmuseum

Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet

Lokalhistorisk Arkiv for Hornum og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv, Aars

Lokalhistorisk Forening for Ullits og Foulum

Løgstør Lokalarkiv

Museet Herregården Hessel

Næsborggruppen

Næsborg Menighedsråd

Stenaldercenter Ertebølle

Vegger Borgerforening

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Teaterforening

Vitskøl Kloster

Programhæftet udgives med støtte af:

© Vesthimmerlands Museum 2021


