
Fraktion 4 Kreds 131 
Program for efterår 2019 

 
Heldagstur til Himmerland 

 
Besøg på Herregården Hessel, Johannes V. Jensens Museet, 

samt Thit Jensens mindestuer og Farsø Kirke 
  

Torsdag den 5. september 2019. 
Fællestransport med bus fra Skanderborg Banegård kl. 7.30 

 

                          
              Herregården Hessel               Johannes V. Jensens Museet                Farsø kirke 
 

Hessel er Danmarks sidste firlængede og stråtækte herregård. Den blev første gang nævnt i 1391 
og tilhørte en kort overgang i 1550-tallet Kronen. Hessel er en af de sidste små, jyske herregårde 
med et komplet firlænget bygningsanlæg. Hessels hovedbygning er formentlig opført i 1600-tallet. 
Oprindeligt var hovedbygningen opført i bindingsværk, og en mindre del af hovedbygningen mod 
vest fremstår endnu i 2013 i bindingsværk. I forbindelse med en ombygning i midten af 1800-tallet 
blev bygningen grundmuret.  
Stuehusets interiør står uændret siden slægten Elles tid på gården, som sluttede i 1966, samme 
år blev Hessel købt af det daværende Nordjyllands Amt og blev efter kommunalreformen 
overdraget til Vesthimmerlands Kommune.  I 2013 blev Hessel Landbrugsmuseum.  
Med udgangspunkt i fødehjemmet i Farsø fortælles der på Johannes V. Jensens Museet historien 
om Johannes V. Jensens barndom og ungdom, om familie, rejser og litterære klassikere som 
Himmerlandshistorier, Den Lange Rejse og Kongens Fald, der er kåret til århundredets danske 
roman. Lidt derfra findes Thit Jensens Mindestuer – som for øvrigt i oktober flyttes de til et udvidet 
Johannes V. Jensens Museum.  

Dagsprogram: 
Kl.   7.30 Afgang med bus fra Skanderborg Station. 
Kl. 09.45 Ankomst Hessel. Efter en kop kaffe/brød ved bussen gives der en ½ times oplæg 
Kl. 10.30 Udstillingerne ses på egen hånd 
Kl. 11.45 Afgang fra Hessel 
Kl. 12.00 Middag på Hvalpsund Kro. 
Kl. 13.45 Afgang fra kroen 
Kl. 14.00 Besøg på Johannes V. Jensen Museet/ Thits Mindestuen/Farsø Kirke  
Kl. 16.30 Afgang fra Farsø efter en kop kaffe/kage ved bussen 
Kl. 18.00 Ca. ankomst Skanderborg 

_____________________________________________________________ 

 
Pris for ægtefælle/samlever: 350 kr.  Betalingen foregår med rede penge på turen.  

 

Tilmelding senest den 22. august til Karin Nielsen:  

E-mail: karinmn@stofanet.dk eller tlf. 75 62 77 27 eller 20 21 27 29 
(- efter ”først til mølle-princippet” og med fortrinsret for medlemmer – max. 75 deltagere) 
 



 

 

 
Årsmøde/Julefrokost 

 
Torsdag den 14. november 2019 

kl. 9.30 – 14.15  
                                   

 
        

              Restaurant ”Sølyst” Sølystvej 32 Skanderborg.  
 
Program:  

Kl. 09.30    Vi mødes til et rundstykke + te/kaffe  
 
Kl. 09.45  Orientering om arbejdet i fraktion 4 – lokalt og regionalt, herunder en evaluering 

af årets arrangementer og ideudveksling til kommende arrangementer. 
Vores kredsformand, Frank Møller Larsen, vil give os en orientering fra den aktive 
skoleverden.  
Der er valg/genvalg til pensionistudvalget. Finn Terkildsen og Karin Nielsen er på valg 
– begge villige til genvalg.  
Endelig dagsorden til Årsmødet udsendes senere. Evt. forslag til punkter på denne 
sendes til Karin Nielsen. 

 
Kl. 11.15 Underholdning: Foredrag v. Per Olesen.  
 ”De ca. 4000 mennesker i Østgrønland- også en del af det danske 
 rigsfællesskab”- siger tidligere vicepolitikommissær Per Olsen, når han til 
 årsmødet fortæller om sin tid og arbejde i Østgrønland, hvor han kom tæt på 
 grønlændernes hverdag, deres tanker og drømme. 
 Der er lagt op til et interessant, humoristisk og tankevækkende foredrag. 

 
Kl. 12.15 Frokost.  
 
Kl. 13.15 Per Olesen fortsætter foredraget 

    
_____________________________________________________________ 
 
Pris for ægtefælle/samlever: 250 kr.  

 
Tilmelding senest 30. oktober til Karin Nielsen:  

E-Mail: karinmn@stofanet.dk Tlf. 75 62 77 27 eller 20 21 27 29 
 


