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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.

FORTIDSMINDEDAG

De første mennesker på Arnbjerg
Museumsinspektørerne Ida Westh
Hansen og Casper Sørensen tager
deltagerne med rundt i den nye
Arnbjerg-bydel. Undervejs viser de fund
fra museets udgravninger i 2018-19 og
fortæller om sporene fra stenalder og
bronzealder.

FORTIDSMINDEDAG

Solskivens landskab i Løgstrup
Museumsinspektør Lars Agersnap
Larsen fortæller om den fantastiske
solskive og andre enestående
bronzealderspor, der blev fundet ved
udgravningerne i Skovlunden 20082010.

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 dine
venner, kollegaer eller familie med på en
spændende gådejagt fyldt med mystik.
Kan I finde de skyldige?

O L D T I D F O R H E L E FA M I L I E N

Den mystiske grav
En gådetur i bil bringer deltagerne ud til
seks poster på en vigtig mission.
I skal hjælpe museets arkæolog med
at løse det mysterium, som hjemsøger
hende i drømme.
Undervejs udforsker I langdysser,
jættestuer, gravhøje, begravelsespladser
og i en ødekirke.

B Y VA N D R I N G

Onsdagsaftenture
Vi nyder de lyse sommeraftener og
dykker ned i den lokale historie på
spændende ture tilbage i tiden.

FØDSELSDAGSFEJRING

Åbent hus i det kommende
museum

DATO

Foran Viborg Domkirke.
Billetter købes
på forhånd via
viborgmuseum.dk.
Entré: Fra 150 kr.

Hver fredag
15.00-17 .00
og hver
lørdag
10.00-12.00

Arnbjerg Børnehus,
Søakset 2, 8800 Viborg.
Turen foregår på cykel.
Obligatorisk tilmelding
via viborgmuseum.dk.
Entré: Gratis adgang.

25. april
kl. 10.00

Krydset ved Skovlunden
36, 8831 Løgstrup.
Obligatorisk tilmelding
via viborgmuseum.dk.
Entré: Gratis adgang.

25. april
kl. 14.00

Skovgaard Museets
have, Domkirkestræde 2,
8800 Viborg.
Billetter købes
på forhånd via
viborgmuseum.dk.
Entré: Man-tors: 300
kr. pr. gruppe på op til 6
personer. Fre-søn: 350
kr. pr. gruppe på op til 6
personer.

Maj-august:
weekender
og helligdage

Skovgaard Museets
have, Domkirkestræde 2,
8800 Viborg.
Billetter købes
på forhånd via
viborgmuseum.dk.
Entré: 150 kr. for
grupper på op til
5 personer.

Maj-august:
weekender
og helligdage

Mødesteder, tidspunkter
og emner annonceres
på museets hjemmeside
under ’Ture og tilbud’.
Billetter købes
på forhånd via
viborgmuseum.dk.
Entré: 75 kr.

5. maj 25. august

Gråbrødre Kirkestræde
3, 8800 Viborg.
Entré: Gratis adgang.

24. juni
14.00-17.00

Hvolris Jernalderlandsby,
Herredsvejen 135, 9632
Møldrup.
Entré: Børn under
18 gratis adgang,
voksne 60 kr.

28. juni 6. august
10.00-16.00

Mødested, tidspunkt og
emner annonceres på
museets hjemmeside
under ’Ture og tilbud’.
Billetter købes
på forhånd via
viborgmuseum.dk.
Entré: 50 kr.

5. juli 8. august

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

1. juli 31- juli
10.00-17.00

Hvolris Jernalderlandsby,
Herredsvejen 135, 9632
Møldrup.
Entré: Børn under
18 gratis adgang,
voksne 60 kr.

20. august
20.00-22.00

Snapsting
og skolernes
sommerferie:
alle dage

Snapsting
og skolernes
sommerferie:
alle dage

Museet fylder 160 år. Det fejrer vi i den
nye museumsbygning med kaffe, kage
og gode historier om de sidste 1000 års
historie.

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

Sommerture
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.

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
Oplev flotte ildformationer og en
stemningsfuld aften. Musikken leveres
af folkemusikgruppen Tumult.

Alle aktiviteter markeret med

1. august 31. august
11.00-16.00

er gratis for Viborg Museumsforenings medlemmer.
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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. Se mere på viborgmuseum.dk.
Læs meget mere om alle arrangementer på viborgmuseum.dk
eller følg Nyt Viborg Museum på Facebook.

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

