VI TAGER TIL
JELLING OG
BRANDBJERG

Studietur til Kongernes Jelling, Grejsdalen
og Brandbjerg Højskole

Onsdag den 16. maj 2018
Kl. 8.30

Afgang Rosengårdscentret - P- plads v. gul indgang

Kl. 10.15 - 11.15

Ankomst til museet og foredrag i museets sal

Kl. 11.15 - 12.00

På egen hånd i og omkring museet

Kl. 12.00

Afgang til Hopballe Mølle

Kl. 12.30 - 14.00

Frokost på Hopballe Mølle

Kl. 14.00 - 15.30

Panorama tur i Vejle Ådal mm.

Kl. 15.30

Ankomst til Brandbjerg højskole

Kl. 15.30 - 16.00

Kaffe og kage

Kl. 16.00 - 17.30

Sangtime mv.

Kl. 18.00 - 19.00

Middag på Brandbjerg Højskole

Kl. 19.15 - 20.30

Hjemkørsel til Odense.

Pris for medlemmer kr. 800.00 – ikke medlemmer kr. 950.00
Inkluderet i prisen er: Bus tur-retur, kaffe og ½ bolle. Foredrag om Kongernes
Jelling. Frokost på Hopballe Mølle. Guidet tur i Grejsdalen. Eftermiddagskaffe og
kage. Sangtime mv. Aftensmad på Brandbjerg Højskole.
Bemærk: Øl, vin og vand på Hopballe Mølle og på Brandbjerg Højskole er
ikke inkl. i prisen.
Tilmelding for medlemmer fra den 6. december
For ikke-medlemmer fra den 18. februar –
Tilmelding nødvendig: kipebr@pc.dkr
Bemærk: Indbetaling er bindende fra den 21. februar
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Kongernes Jelling
Kongernes Jelling er udstillingshus for Jellingmonumenterne og navnet på
formidlingscenteret, der tæt på Jellinghøjene fortæller historien om tiden, da Jelling
var centrum i den danske historie, og hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand
levede.
Du vil komme på en rejse i flammernes skær, gennem livet som viking og kriger, og
beskrivelsen om rejsen til Valhal og overgangen til kristendommen.
Fra tagterrassen er der udsigt over monumentområdet og med de to digitale
kikkerter er det muligt at zoome ind på nutidens Jelling, men også at få et overblik
over Jelling gennem tiderne.
Oplevelsescentret Kongernes Jelling ligger lige over for det store monumentområde
med palisaden, som Harald Blåtand lod opføre, og som var vikingetidens største
bygningsanlæg. Her findes de to Jellingstene, Jelling Kirke og de to kæmpehøje.
Disse har siden 1994 været på UNESCOs verdensarvsliste.

KL. 10.15 – 11.15
Foredrag omhandlende Kongernes Jelling
Foredraget tager jer med billeder på en vandring mellem høje, runesten,
skibssætning og palisader med fortællinger fra Jellings fantastiske fortid, om samling
af riget, kongemagten og religionsskiftet.

Kl. 11.15 – 12.00

Rundt på egen hånd i museet og omgivelserne
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Frokost på Hopballe Mølle
På Hopballe Mølle er der fokus på dyrevelfærd, nærvær, tradition
og kvalitet. Hopballe Mølle er en gammel slægtsgård, som ligger i
naturskønne omgivelser. Restauranten er placeret i gamle stalde. Lokalerne er nænsomt blevet restaureret, med det for øje at
bevare sjælen i de gamle bygninger. Med de store
panoramavinduer har du Hopballe Mølles bedste placering,
nemlig lige ned til Grejs Å.
Kl. 12.30 - 14.00 Frokostbuffet
Sild med karrysalat
Tarteletter med høns i asparges
Helstegt Hopballe kylling med agurk salat og rabarberkompot
Hopballe kyllingeleverpostej med bacon og champignon
Spændende oste og kage
Hjemmebagt brød og smør
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Panorama tur i Vejle Ådal mm.
Kl. 14.00 - 15.30
Ved Finn Lillethorup, Naturvejleder
Fra Hopballe Mølle kører vi over til Vejle Ås udspring i Engelsholm Sø, hvor der er
utrolig smukt. Herfra krydser vi hen over Vejle Å på forskellige steder, hvor der er
nogle historier tilknyttet. Vi krydser ved Tørskind, ved Ravning, ved Vingsted og en
sidste gang ved Haraldskær. Herfra videre fra Vejle Ådal til Grejsdalen, som vi følger
de sidste kilometer frem til Brandbjerg Højskole.

Ophold på Brandbjerg Højskole
Kl. 15.30 - 16.00 Kaffe og kage
Kl. 16.00 - 17.30 Sangtime.

Vi synger fra højskolesangbogen og lektor i musik Poul Lauridsen knytter historiske
og musikhistoriske kommentarer og anekdoter til sangene. Der vil normalt også være
mulighed for undervejs at komme med forslag til fællessange.
Kl. 18.00 - 19.00 Højskoleaftensmad

