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FORTIDSMINDEDAG

Arnbjerg Alle ved den
kommende børnehave:
Søakset 2, 8800 Viborg.

26. april
kl. 10.00

De første mennesker på
Arnbjerg
Kom med rundt i den nye Arnbjergbydel og hør om de første beboere
fra sten- og bronzealderen.
Museumsinspektørerne og
arkæologerne Ida Hansen og Casper
Sørensen fortæller og viser fund fra
museets udgravninger i 2018-19.

Turen foregår på cykel.
Gratis adgang

FORTIDSMINDEDAG

Krydset ved
Skovlunden 36,
8831 Løgstrup

Solskivens landskab i Løgstrup
Hør om den fantastiske solskive og de
andre enestående bronzealderspor
i Løgstrup. Museumsinspektør,
arkæolog Lars Agersnap Larsen
fortæller om udgravningerne i
Skovlunden fra 2008-10.

Gratis adgang

Hjultorvet i Viborg

B Y VA N D R I N G

Besættelsestidens Viborg
4. maj 2020 er det 75 år siden, at
Danmark blev befriet. Tag med
museumsinspektør, arkivar Dan Ersted
Møller på en byvandring gennem
besættelsestidens Viborg og hør
historier fra de fem forbandede år, dér
hvor de fandt sted.

Entré: 50 kr.
Billetter købes på
forhånd via
viborgmuseum.dk

Nytorv i Viborg

ALSANG 2020

Viborg synger med!
75-året for befrielsen markeres med
en stemningsfuld gudstjeneste i
Domkirken efterfulgt af fakkeltog og
Alsang på Nytorv.
MORDGÅDEJAGT

Det sidste kongemord
22. november 1286 blev Erik Klipping
brutalt myrdet i Finderup syd for Viborg.
Marsk Stig og otte andre blev dømt. Men
var de skyldige? Tag med familien på en
spændende gådejagt fyldt med mystik.
Kan I finde de skyldige?
SNAPSTING FOR BØRN

Jernaldersysler på Borgvold
Leg og lær med jernalderfolkene fra
Hvolris
LEVENDE LANDSBY

Oplev jernalderfolk på Hvolris
Hele sommeren bor der familier i
jernalderlandsbyen. De viser, hvordan
livet var i jernalderen.

B Y VA N D R I N G

Byvandring hver dag
Hver dag i skolernes sommerferie er det
muligt at opleve det historiske Viborg. Vi
har sammensat et dygtigt guidekorps,
som med forskellige ture vil fortælle om
begivenheder og institutioner, der har
påvirket både byen, regionen og hele
Danmark. Temaerne for turene spænder
vidt. Hør blandt andet om Viborgs
retshistorie gennem 1000 år, ”Øllet blev
deres skæbne”, ”Arkitekturens tur” og
”Kongehyldning i Viborg”.
E BINDSTOUW

Verdens måske mindste
frilandsmuseum
Besøg det lille museum i Lysgård, der
tilbage fra 1790’erne både fungerede
som skolestue og bindestue.

I L D I NAT T E N

Flammerne danser

Den traditionsrige og skønne aften
Ild i natten bliver som altid afholdt i
Skulpturlunden.

B Y VA N D R I N G O G Ø L S M A G N I N G

Bryg & brosten
Tag med på en unik tur rundt i Viborgs
historiske gader og hør om personer
og steder, der har lagt navn til nogle
af de skønne øl fra Viborg Bryghus.
Turen slutter med ølsmagning i
Bryggerstuen.

26. april
kl. 14.00

Gratis adgang

Stænderpladsen i Viborg
Entré: 0-3 år gratis, 4-9
år: 30 kr., over 10 år:
50 kr.
Billetter købes på
forhånd via
viborgmuseum.dk
Borgvold i Viborg

29. april 1. maj
samt
3. - 4. maj
kl. 16.0017.00

4. maj
kl. 19.0020.45

I weekender og
skoleferier i
perioden
8. maj 30. aug.
kl. 10.0016.00

Gratis adgang

21. juni
kl. 13.0016.00

Hvolris
Jernalderlandsby,
Herredsvejen 135,
9632 Møldrup

29. juni 7. august
kl. 10.0016.00

Entré: Børn under 18
gratis adgang, voksne
60 kr.
Mødested, tidspunkt og
emner annonceres på
museets hjemmeside
under ’Ture og tilbud’.

29. juni 16. august

Entré: 50 kr.
Billetter købes på
forhånd via
viborgmuseum.dk

Blichersvej 40, Lysgård,
8800 Viborg
Entré: Børn under 18 år
gratis adgang, voksne
20 kr.

Hvolris Jernalderlandsby,
Herredsvejen 135, 9632
Møldrup

1.-31. juli
tirs-søn
kl. 10.0017.00
1.-31.
august
tirs-søn
kl. 10.0016.00
28. aug.
kl. 20.0022.00

Entré: Børn under 18
gratis adgang, voksne
60 kr.
Foran Viborg Domkirke
Entré: Fra 150 kr.
Billetter købes på
forhånd via
viborgmuseum.dk

Læs mere på viborgmuseum.dk

Hver
fredag
kl. 15.0017.00
og hver
lørdag
kl. 10.0012.00
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Få nyheder fra Viborg Museum
direkte i din indbakke
Fire gange om året udsender Viborg Museum en nyhedsmail
med historier, video og billeder fra museets verden.
Tilmeld dig som abonnent via viborgmuseum.dk.

Elsker du også Viborgs historie?
Støt museets arbejde ved at købe et medlemskab
af Viborg Museumsforening. Der er masser af
fordele for foreningens medlemmer.
Se mere på viborgmuseum.dk.
Læs meget mere om alle arrangementer på
viborgmuseum.dk eller følg Nyt Viborg Museum
på Facebook på facebook.com/ViborgMuseum

Nyt Viborg Museum
Hjultorvet 4, 8800 Viborg
Telefon: 87873838
Mail: vibmus@viborg.dk
viborgmuseum.dk

