Sydvestjyske Arkiver

SVA

Studietur langs Vestkysten
til Strandingsmuseet og Frivillighedsakademiet
Mandag den 10. september 2018
Årets studietur går langs Vestkysten. Vi får lov at nyde klitlandskabet hen over Holmslands Klit, og
kører så til Strandingsmuseet i Thorsminde. Museet genåbnede i 2017 efter en totalrenovering.
Her fortælles om de utallige skibe, der gennem tiden er strandet på den farlige jyske vestkyst og
om, hvordan kystbefolkningen har håndteret de voldsomme begivenheder og mødet med søfolk
fra hele verden.

Herefter går turen til Bundsbæk Mølle ved Skjern, hvor vi skal besøge Frivillighedsakademiet. Frivillighedsakademiet arbejder med at uddanne og opkvalificere frivillige ildsjæle og koordinatorer,
der formidler den danske kultur- og naturarv. Her skal vi bl.a. høre lidt om rekruttering og fastholdelse af frivillige medarbejdere og se Bundsbæk Mølle. Både møllen og bygningerne er de originale bygninger fra 1843. På Bundsbæk Mølle får vi både frokost og eftermiddagskaffe. Hjemkomst er
beregnet til sidst på eftermiddagen, og turen er altså uden aftensmad.
Prisen for at deltage i turen er 500 kr. pr. person inkluderet formiddagskaffe m. rundstykke, frokostplatte (incl. 1 øl/vand) og eftermiddagskaffe/kage på Bundsbæk Mølle.
PROGRAM FOR TUREN:
Kl. (ca. tider)
8.00
8.45
10.00
12.00
13.00
14.00
16.00
Ca. 17.00

Afgang fra Korskroen (parkeringsplads v. Shell-tanken, Korskrovej 10)
Formiddagskaffe ved Nymindegab
Rundvisning og besøg på Strandingsmuseet i Thorsminde
Afgang fra Thorsminde
Frokost på Bundsbæk Mølle
Besøg hos Frivillighedsakademiet. Undervejs kaffe og kage.
Bussen kører fra Bundsbæk Mølle
Ankomst Korskroen

VIGTIG INFO:
- Mødetid senest 10 minutter før afgang/opsamling. Bussen kører på klokkeslettet og venter ikke!
- Tilbuddet gælder fortrinsvis medarbejdere/frivillige fra arkiver medlem af SVA. Påhæng kan
komme med, hvis der er ledige pladser (forhåndsreservation ved øvrig tilmelding)
- Der er plads til 50 personer på turen – tilmelding efter først-til-mølle princippet.
TILMELDING:
Tilmelding via Sydvestjyske Arkivers hjemmeside senest den 31. august 2018. Husk at udfylde
en tilmelding for hver deltager.
Deltagergebyret på 500 kr. pr. person skal betales forud sammen med tilmeldingen, ved at
overføre beløbet til kontonr. 8210 6270542725

