
                              

 

Gruppen for ”Kultur og motion for hjernen” 

Indbyder til en 2 dages juletur til Ribe 

Den 7. og 8. december 2021. 
 

 

Ribe er Danmarks ældste og mest velbevarede købstad, og ikke alene det, Ribe 

kan også prale med, at de har Danmarks ældste hotel – Hotel Dagmar, hvor vi skal 

bo.   
 

 
Hotel Dangmar på Torvet i Ribe. 

 

 
Fra Museet Ribes Vikinger 

 

 
Ribe Domkirke. 

Hotellet er flot restaureret, hvor den 

gamle atmosfære med skæve gulve og 

vægge er bevaret.  Det bliver en god 

oplevelse at overnatte og spise på 

hotellet. 

 

Turen vil byde på et spændende pro-

gram, hvor vi begynder på Museet Ribes 

Vikinger. Her bliver der givet en intro-

duktion til museets samling, hvorefter 

man selv går rundt og kan opleve at tiden 

skrues tiden 1700 år tilbage.  

 

Der er mange ting at stoppe op ved og få 

forståelse af, så der er ikke grund til at 

haste igennem den imponerende måde 

udstillingen er opbygget på.  Efter besø-

get går vi til fods til ”Postgården”, hvor 

der er frokost.  Et gammelt hyggeligt 

spisested fra 1580.  

 

Efter frokosten er det tiden at begynde 

på en guidet tur rundt i byen og se de 

mange gamle og velholdte huse samt de 

mange seværdige og historiske steder.  

Rækkefølgen er ikke endelig fastlagt, 

men vores gode guide Torben Hestehave 

vil tilrettelægge en tur rundt, der giver 

viden og indtryk fra Ribes historie. 

 
 

 



 

 

 

 
Det Gamle Rådhus 

 

 
Boderne på torvet ud for Hotel Dagmar. 

 

 
Ribe Kunstmuseum 

Vi skal med sikkerhed se Storm-flods-

søjlen.  Besøg i Ribe Domkirke med rund-

visning.  Sct. Catharinæ Kirke og Kloster 

og meget mere.   
 

Da det er julemåneden, skal der også 

være tid til at gå rundt i de julepyntede 

gader og forretninger, så alt ikke går op i 

kultur, og måske er der også tid til at 

indsnuse duften fra gran og julegløgg. 
 

Efter en dag med mange indtryk og 

oplevelser slutter vi af med en 3 retters 

menu og hyggeligt samvær på Hotel 

Dagmar. 
 

Onsdag den 8. december er der også op-

levelser i vente:  Det Gamle Rådhus, Ribe 

Kunstmuseum, Heksemuseet, Jacob A. 

Riis museet, nyde gader med de toppede 

brosten og får en god frokost på restau-

rant Pinocchio.  Dagen afsluttes med 

fælles kaffe på Hotel Dagmar, hvorefter 

vi vender bilerne mod Svendborg. 
 

Praktiske oplysninger: 
 

Pris: Dobbeltværelse 1.400 kr., en-

keltværelse 1.700 kr. Beløbet dækker 

ophold, guidede ture, entré på museer, 

forplejning og transport – drikkevarer for 

egen regning. 
 

Bindende tilmelding: Senest den 1. oktober på havblik@sydfynsmail.dk evt. tlf. 

4224 7143, hvor du bedes oplyse om du kan køre. Umiddelbart efter tilmeldingen 

betales depositum på 500 kr., der indsættes på konto i Fynske Bank reg.nr. 0815 

konto 8159 514 707. Restbeløb for turen henholdsvis 900 kr. og 1.200 kr. betales 

senest 1. november 2021. 
 

Vi har 24 pladser til rådighed, hvis disse skulle blive udsolgt, vil vi forsøge at 

gentage turen ca. 1 uge efter.  Hvis der er stor søgning til turen vil den måske 

blive gentaget i 2022. 
 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til denne tur. 
 

Med venlig hilsen 
 

Ellen, Jørgen og Peter. 
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