Højskoletur til Ribe - kirke, kunst og natur
torsdag den 25. august 2022

Program:
08.00: Afgang fra Viborg (bag Fotorama)
Kaffe og rundstykker i bussen
10.30: Besøg i Ribe Domkirke (rundvisning ved biskop Elof Westergaard)
11.30: Besøg i Borgertårn/Museum
12.00: Frokost i Ribe-stuen på Weis Stue (eksklusiv drikkevarer)


Ruths hjemmelavede Christiansø-sild med løg og kapers. Lune frikadeller med surt. Lokal ost fra
Jernved Mejeri. Brød, smør og krydderfedt

13.30: Besøg på Ribe Kunstmuseum (rundvisning ved direktør Anne-Mette Villumsen)
15.30: Besøg på Vadehavscenteret
Kaffe og kage i cafe
Besøg i Vadehavscenter
alt.: Besøg i Marsktårn (der vælges mellem de to tilbud)
17.00: Hjemturen starter
19.00: Aftensmad på Hotel Fjordgaarden ved Ringkøbing Fjord (eksklusiv drikkevarer)


Øko okse - mørt. Nye løg. Sen sommerkål. Pommes rösti. Kraftig svampesauce.

22.00: Hjemkomst til Viborg
Pris pr. person (eksklusiv drikkevarer):
KR. 995,Praktiske oplysninger: Maksimum 48 deltagere. Turen gennemføres ved minimum 30 deltagere.
Deadline for tilmelding: 5. august 2022 – på www.viborg-højskoleforening.dk.
Ribe Domkirke er bygget 1150-1225 og er Danmarks ældste. Romansk bygningsværk. Indendørs
kan Carl-Henning Pedersens frit fabulerende og farverige kunst beundres. Der er freskoer i apsis
hvælvet, 5 glasmalerier og 7 store mosaikker. Desuden døbefont, malerier af Maria og to apostle.
Udendørs kan man se 3 bronze porte udført af Anne Marie Carl-Nielsen fra 1904 – løveporten,
kattehoved porten og hovedporten. Ansgar monumentet i bronze udført af Hein Heinsen i 2015, et
monument over Hans Tausen samt en statue af Brorson.
Besøg i det 50 meter høje borgertårn. Herfra er der en forrygende udsigt over det flade marskland
mod vest og Vesterhavet, byen og Ribe å. Tårnet stod færdigt i 1333.
Ribe Kunstmuseum: Guidet tur: Anne Marie Carl-Nielsen – Udstillingen præsenterer den største
soloudstilling med den danske billedhugger-verdensstjerne i 75 år.
Slotsbanken: besøg skulptur af dronning Dagmar, som var dronning fra 1205 til 1212 og som døde
i Ribe. Hun er afbildet i stavnen af en båd i stærk blæst. Skulptur af Anne Marie Carl-Nielsen fra
1913.
Vadehavscentret: Udstillinger: TRÆKFUGLENES VADEHAV, hvor man rejser gennem Vadehavet fra
fuglenes synspunkt, og VADEHAVSFORTÆLLINGER, hvor man kan få et overblik og en indsigt i
kulturen omkring Vadehavet. Centrets arkitekt er Dorte Mandrup.
Marsk-tårnet: Tag turen op i det nye vartegn for marsken og oplev, hvordan horisonten bliver
både visket ud og udvidet på én og samme tid. Her får du en unik chance for at opleve den flade
marsk og se ligeså langt som øjet rækker. Tårnets arkitekt er BIG (Bjarke Ingels)

