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TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

 

Ved Vestkysten



Den danske vestkyst er mange ting: Fantastiske strande, sommerhuse, enge og klitter, men
den er også stedet for grusomme historier og tragiske skæbner.

På denne dejlige forårsmandag skal vi høre, se og fornemme, hvorledes livet der er formet af vejr,
vind, hårdt arbejde og nogle gange en smule held.
Tvind, sol og vind
Den 4 stjernede bus samler deltagere op i Silkeborg, Ikast og Herning mellem kl. 07.30 og 08.20.
Bussen kører via Trehøje Bakker til Tvind Møllen. Den 54 meter høje mølle blev bygget sidst i
1970'erne og var på mange måder pioner for vindkraft i Danmark. 
Vi gør holdt ved møllen og får historien om møllen og Tvind skolerne, der blev grundlagt i 1970 af
Amdi Petersen, da han oprettede ”den rejsende højskole” og ”det nødvendige seminarium”. Men
hvorfor hed det ”det nødvendige seminarium”?
Hvad er der sket med Tvind imperiet siden 70'erne? Vi ved, at Amdi Petersen lever i Mexico, men hvad
med skolerne, er der stadig gang i dem?
Vi er nok efterhånden nået derud, hvor mange vil sige, at kragerne vender. Men det gør de ikke.
Området har masser at byde på både naturmæssigt og historisk. 
Vi passerer fx herregården Pallisbjerg og gør et kort stop og ser bygningerne og hører lidt om stedets
historie. 
Strandingsmuseet i Thorsminde
 Via Sdr. Nissum og Fjand når vi frem til Thorsminde. Forinden kører vi langs den tilbageblevne
klitrække, der skærmer fjorden af fra Vesterhavet. Netop på den strækning forliste HMS St. George
juleaften i 1811 - på yderste revle blot 500 meter fra land. 
I rammerne af prisvindende arkitektur og med nye, stemningsfulde udstillinger fortæller
Strandingsmuseum St. George dramatiske historier om de tusindvis af strandinger på den farlige jyske
vestkyst og om befolkningens møde med søfolk fra hele verden.
Kraftige storme, tåge og havgus, utilregnelige havstrømme, foranderlige dybder og ingen øer at søge ly
bag har forårsaget tusindvis af strandinger langs Vestkysten. Tag med på en rejse i en verden fuld af
dramaer, tragedier, kærlighed og heltemod.
Følg de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence på deres sidste rejse frem til forlisene
ved Thorsminde i julen 1811, hvor omkring 1400 mennesker omkom. Kom helt tæt på livet om bord
gennem de mange fund fra vragene, og opleve St. George's imponerende ror i tårnet.
Vi får en guidet rundvisning på det spændende museum. 
Digterpræstens liv 
Den 4. januar 1944 blev præsten og digteren Kaj Munk likvideret af tyske nazister. 
Forinden havde han i 20 år været præst ved Vedersø kirke. 
Digterpræsten bliver kan kaldt og betragtes også som en af Danmarks største forfattere. 
Vi får historien og besøger både kirke og præstegård, men først spiser vi en let frokost i præstegården  
og lidt senere kaffe og kringle.

Vi slipper ikke krigen helt endnu, men kører forbi ”Flyvergraven”, et mindesmærke rejst til ære for fire
englændere og fire australiere, der styrtede ned med deres Lancaster fly natten til den 4. september
1943.
Søndervig før og nu
Turens sidste destination er Søndervig. En bade- og ferieby under forvandling. 
Under besøget skal vi høre lidt om den udvikling, Søndervig har været igennem, bl.a. hvordan man
finansierede det første badehotel i byen. 
Forhåbentlig bliver der også tid til at gå en tur ned til havet. 

Retur i hjembyerne til aftensmadstid.

Prisen for dagsturen er kr. 875,-.

Program


