Fraktion 4 Kreds 131
Program for efterår 2017
Heldagstur til Ribe
Torsdag den 7. september 2017.
Fællestransport med bus fra Skanderborg Banegård kl. 8.00

Ribe er Danmarks ældste, stadigt eksisterende by og særlig kendt for sin domkirke, hvis tårne,
særlig det høje spirløse Borgertårn, gennem århundreder på lang afstand har markeret byen i det
flade landskab, og som også i dag er byens profil, forholdsvis uberørt af den moderne udvikling.
Gadesystemet fra middelalderen er næsten intakt, og blandt byens mange fredede bygninger er
Sankt Catharinæ Kloster, Tårnborg i Puggårdsgade, hvor salmedigteren H.A. Brorson har boet,
Ribes mindste hus, Det Gamle Rådhus, Quedens Gaard og beværtningen Weiss' Stue.
Katedralskolen, der er oprettet før 1145, er Danmarks ældste gymnasium … og meget, meget
mere, som vi skal høre om på rundvisningen.
Dagsprogram:
Kl. 8.00 Afgang med bus - undervejs kaffepause et skønt sted
Kl. 10.00 Rundvisning gennem de gamle bydele og Domkirken
Der vil være 3 grupper, en af disse for langsomt gående.
Kl. 12.30 Middag på Restaurant Backhaus – 50 m fra Domkirken
Kl. 14.00 Vi forlader Ribe og kører mod øst bla. gennem Rødding og
Skodborg forbi Skodborghus, mens vores guide, Herman,
fortæller undervejs
Kl. 14.45 Ankomst Skibelund Krat
Kl. 15.00 Kaffe og æblekage på Hotel Skibelund
Kl. 16.00 Afgang Skibelund (ca.)
Kl. 18.00 Ankomst Skanderborg (senest)

_____________________________________________________________
Pris for ægtefælle/samlever: 350 kr. Betalingen foregår med rede penge på turen - helst aftalte.
Tilmelding senest den 27. 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 70 deltagere)

Årsmøde/Julefrokost
Torsdag den 16 november 2017
kl. 9.30 – 14.15

Restaurant ”Sølyst” Sølystvej 32 Skanderborg.
Program:
Kl. 09.30*

Vi mødes til et rundstykke + te/kaffe (* Nyt mødetidspunkt)

Kl. 09.45

Orientering om arbejdet i fraktion 4 – lokalt og regionalt, herunder en evaluering af
årets arrangementer og ideudveksling til kommende arrangementer.
Også I år vil vores kredsformand, Bent Eriksen, deltage og give en aktuel orientering
fra den aktive skoleverden.
Der er valg/genvalg til pensionistudvalget. Finn Terkildsen og Karin Nielsen er på valg
Endelig dagsorden til Årsmødet udsendes senere. Evt. forslag til punkter på denne
sendes til Karin Nielsen

Kl. 11.15

Underholdning: Fortælling om Shakespeare og Hamlet ved Benny Gray
Schuster.
Der er en dansker, der er mere verdensberømt end H C Andersen, Søren
Kierkegaard og Michael Laudrup tilsammen, men han er bare en figur i et
gammelt teaterstykke. Benny Gray Schuster vil gennem sin fortælling om Hamlet
også give en generel introduktion til Shakespeare.

Kl. 12.15

Der serveres en let frokost.

Kl. 13.15

Underholdningen fortsætter: Hvordan det gik til, at Hamlet blev en af
verdenslitteraturens største helte, der i visse epoker af Europas historie kunne måle
sig med Jesus i betydning, og at han sidenhen blev forvandlet til en skurk.

_____________________________________________________________
Pris for ægtefælle/samlever: 180 kr.
Tilmelding senest 2. november til Karin Nielsen:
E-Mail: karinmn@stofanet.dk Tlf. 75 62 77 27 eller 20 21 27 29

