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Formandens klumme: 
 
Nyhedsbrevet er en jule- og nytårshilsen til jer alle - medlemmer, frivillige og de mange, som har gæstet 
Johannes V. Jensen Museet i årets løb. Det er også et velkommen og på gensyn i det nye år. Vi glæder os til 
at modtage både jer, vi kender og forhåbentlig mange nye gæster! 
 
 
Indledningsvis vil vi med Johannes V. Jensens digt dvæle ved solhvervet, hvor vi er nede at vende, bogsta-
veligt talt. Solen er længst syd for ækvator, og vi har tilsvarende korteste dage med eftermiddage, der 
mørkner, før vi ved af det. 
 
SOLHVERVSSANG, det indledende vers af digtets tre vers, trykt i Politiken, 2.12. 1917. 
 
Vor Sol er bleven kold, 
vi er i Vintervold 
og dunkle Dage. 
Men nu er Nedgang endt 
og Haabet tændt - 
ja, Haabet tændt, 
for nu er Solen vendt, 
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Digterens egen holdning til solhverv og fejring lød som følger i “Social-Demokraten” 22.9.1925: 
 
“Til Julen hører en Solhvervssang, Solhvervet er det gamle centrale og sande Motiv, der ligger til Grund for Julehøjtiden; i 
en Hengivelse til Naturens store Gang, dens Gentagelser, dens stumme Umådelighed, skulde Motivet til enhver Højtids-
stemning søges. ….” 
 
Skønt de fleste af os har det sådan, at vi tænker “rør blot ikke ved min gamle jul”, så kan man godt fristes til at gøre en 
lille fest ud af, at lyset vender tilbage, vi er igen på vej opad. 
Så længe, jeg har haft familie, har vi markeret Vintersolhvervet med en tradition  - dvs. det blev det efter første gang, jeg 
præsenterede mand og børn for idéen, som I får her : 
Når det er mørkt, tænder vi lys ude i alle de fakler og lanterner, der forefindes i funktionsduelig stand på matriklen. En 
bestemt ret fra Middelalderkogebogen er elsket og ventet - og nydes med hjemmebagt brød til. Alle skal ud og kigge af-
tenhimmel både først og sidst, og Johs.V.’s Vintersolhvervssang skal synges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snart er tiden med højtidsfejringer omme, og hverdagen kan begynde i et nyt år. Det vil sige - på museet er vi allerede i 
fuld gang med at forberede en fejring, Johannes V. Jensens 145-års fødselsdag, lørdag den 20. januar. 
 
Den dag bliver på lykkelig vis sammenfaldende med en særlig bogudgivelse, publikationen af samtlige Johannes.V. Jen-
sens Himmerlandshistorier, kommenteret og med noter, udarbejdet af museets gode venner, litteraterne, Aage Jørgen-
sen og Per Dahl, Johannes V. Jensen Forum, Aarhus Universitet. 
Værket udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og trykkes på Gyldendals forlag. 
Begge forfattere til det digre arbejde vil være tll stede ved receptionen, den 20. januar, og begge gæster museet senere, 
Per Dahl den 15.2. med et foredrag i tilknytning til Himmerlandshistorierne, og Aage Jørgensen til et arrangement den 
1.9. med et oplæg om Johs.V.’s rolle i naturfredningens historie. D’herrer er om nogen huskendte qua åndelige fædre, 
der har haft hænder i bøger og montrer fra museets første begyndelse. 
Ved receptionen kan museet fremvise både nulevende og afdøde kunstneres illustrationer til “Himmerlandshistorier”, 
som vil pryde væggene, indramme historierne - og vores sammenkomst. 
 
Dagen vil i øvrigt være garneret med taler, sang, let underholdning og canapéer med et lille glas i museets bedste stil. 
 
Tak for året, 2017, og på gensyn i 2018. 
 
Else Marie Spanggaard Drost 
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Af Hans Støttrup Jensen 
 

Glæden ved naturen, den skarpe natursansning og opfat-

telsen af menneskets forbundenhed med naturen var mo-

toren i Johannes V. Jensens forfatterskab. Hans uforligneli-

ge evne til at tilegne sig naturoplevelser og omsætte dem i 

kunstneriske udtryk er en væsentlig grund til, at hans for-

fatterskab fortsat – og i stigende grad - opleves som aktu-

elt og vedkommende. Hans skildringer af vejr, landskaber, 

årstider og dyreliv er også i dag en øjenåbner for værdier-

ne i den danske natur.  

Mindre kendt i offentligheden er hans betydelige indsats 
for at sikre bevarelsen af danske landskaber og kulturmin-

desmærker. Tidligt engagerede han sig i naturfredningssa-
gen og var i 1930’erne aktivt medvirkende til fredningen af bl.a. De himmerlandske Heder, Dollerup Bakker og de jordfa-
ste fortidsminder (gravhøje, dysser mv.). 

Med årets særudstilling ”Jensen og Naturen” vil museet synliggøre Johannes V. Jensens naturopfattelse, som den kommer 
til udtryk både i hans forfatterskab og i hans levede liv - og i forlængelse heraf trække linjer op til den aktuelle debat om 
det moderne samfunds naturgrundlag.  
Udstillingen foldes ud i en collage af tekster, plancher,  
malerier, fotos og illustrationer.  

 

Sin optagethed af relationen mellem kunst og natur delte 

Johannes V. Jensen med de fynske malere – specielt Johan-

nes Larsen og Fritz Syberg. Værker af disse malere - lånt fra 

Johannes Larsen Museet i Kerteminde – indgår derfor i ud-

stillingen som en visualisering af Johannes V.’s beskrivelser 

af landskaber, årstider og skiftende vejrlig. Også maleren 

Hans Smidth – kunstnerisk formidler af hedens kulturhistorie 

- er repræsenteret på udstillingen med malerier fra Skive 

Museum og Randers Kunstmuseum suppleret med effekter 

fra Hedeselskabets Museum. Endelig bidrager Danmarks Na-

turfredningsforening til udstillingen med tekster og fotos om Johannes V.’s engagement i naturfredningssagen.  

Et ganske unikt udstillingsmateriale er Johannes V. Jensens egne fotos – gjort tilgængelige gennem lån af familiens fotoal-

bums – som giver et særligt indblik i forfatterens glæde ved et liv udfoldet på naturens præmisser til lands, til vands – i 

sol, regn, eller blæst.  

Udstillingen åbnes med en reception lørdag d. 7. april kl. 14.00. Kom og oplev Johannes V.’s naturbegejstring. Hans kærlig-
hed til naturen satte aftryk, som også er synlige i dag, og som til stadighed udvikles i vor tids natur- og miljøprojekter. 

I tilknytning til udstillingen arrangeres der en række foredrag samt udflugter til naturlokaliteter i Vesthimmerland. Hold 
øje med vores hjemmeside og kig efter i Kultur Thit. 
 

”Jensen og Naturen” 

Johannes V. Jensen Museets særudstilling d. 7. april – 31. oktober2018 

Fritz Syberg, Kunstnerens børn 

Hans Smidth, Hedelandskab 
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Lørdag d. 7. oktober 2017 fejrede Johannes 

V. Jensen-museet i Farsø, at Niels Bohr er 

kommet til byen! Den verdensberømte No-

belpristager fra 1922 tænkte måske bedst, 

når han var i bevægelse. I hvert fald frem-

kom der i 1998 et skuespil, Copenhagen, 

der skildrer en sammenkomst i 1941 mellem 

Bohr og hans tyske kollega Werner Heisen-

berg, der fik Nobelprisen i 1932, og som 

trods kontroverser med de nazistiske magt-

havere havde valgt at blive i Tyskland og 

lade sig involvere i det såkaldte Uran-

projekt (mens Bohr jo efter ankomsten til 

USA i september 1943 blev involveret i Man-

hattan-projektet, som kom først med atom-

bomben). Stykket funderer over, hvorfor 

Heisenberg kom til København, og hvad de 

to mænd talte om på deres vandreture. 

Margrethe Bohr lader i en replik forstå, at 

"en stor del af dette århundredes fysik ud-

viklede de i fri luft", bl.a. under slentreture 

i Tisvilde. 

Dér havde Bohr købt en grund så stor, at 

også tre af sønnerne kunne få sommerhuse 

på den. En af dem, Aage, fulgte som be-

kendt i faderens fodspor og fik Nobelprisen 

i 1975, sammen med vennen Ben Mottelson, 

også medarbejder ved Niels Bohr-

instituttet. Tibirke Bakker blev således et 

rekreationssted for Nobelpristagere, selvom 

de ikke befandt sig der samtidig. 

I Tisvilde havde som bekendt også Johannes 

V. Jensen sommerhus, hvilket førte med 

sig, at der opstod et venskab mellem Bohr- 

og Jensen-familierne. De spillede fra tid til 

anden bridge sammen. Der er faktisk i Bak-

kerne en sti mellem deres respektive som-

merhuse, som man kalder Bridge-stien. 

Sidste år arrangerede Jensen-museet i Farsø 

en udstilling, der skulle belyse forfatterens 

færdigheder også som billedkunstner.  

 

 

 

Under forberedelserne besøgte formanden  

Hans Støttrup Jensen sommerhuset i Tibirke, 

hvor han i et miserabelt udhus, "Kunstskuret", 

fandt en gipsbuste fra omkring 1930, som 

man faktisk troede var gået tabt, af den fyn-

ske maler Fritz Syberg. Den har siden i et 

samarbejde med Johannes Larsen Museet i 

Kerteminde været hos bronzestøberen og kan 

nu ses på begge museer. 

 

Niels Bohr, nu i Farsø 

Af Aage Jørgensen 

Else Jensen og Niels Bohr i Tibirke 1938 
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Hans Støttrup opdagede også en gipsbuste af 

Niels Bohr. Ukendt var den ikke, for en af-

støbning er faktisk opstillet i et af Niels Bohr-

instituttets auditorier. Men fundet gav anled-

ning til, at man søgte Villum Fonden om pen-

ge til en bronzeafstøbning også af denne bu-

ste. Og den kan altså nu beses på museet i 

Farsø. 

 

Jensen lavede kun fem sådanne buster. De 

tre øvrige er af forfatterkollegaen Thøger 

Larsen (og den er tilsyneladende bortkom-

met), malervennen Johannes Larsen og Gyl-

dendal-direktøren Frederik Hegel. Busten af 

Bohr stammer fra sommeren 1943. Fra den 

tid kendes også en række fotografier af Bohr, 

som Johannes V. Jensen har taget, bl.a. et 

efterhånden kendt billede af den berømte 

fysiker i snak med Else Jensen foran sommer-

huset. 

Den 29. september 1943 sendte Johannes V. 

Jensen et brev til Margrethe Bohr med anvis-

ninger om, hvordan busten skulle opstilles. 

Det brev nåede frem med forsinkelse, for ak-

kurat den dagvar det, at Bohr-familien flygte-

de til Sverige. I forbindelse med bustens af-

sløring modtog museet i Farsø fra Niels Bohr-

Instituttet et foto af brevet i smuk indram-

ning, så de besøgende nu kan tjekke, om man 

ved opstillingen nu også har fulgt Jensens in-

struks. 

  

Kom og klip og fold  
 

I forbindelse med efterårsferien havde museet inviteret til 

en ”Kom og klip og fold"- eftermiddag. 

Arrangementet fandt sted kl. 14.00, så selv de mindste børn 

havde mulighed for at deltage. Og det må siges, at tilbuddet 

blev taget godt imod 

Allerede inden klokken blev 14.00, strømmede det ind med 

både børn, forældre og bedsteforældre. Museet blev fyldt 

op til bristepunktet af ivrige og interesserede deltagere, 

som gik entusiatiske til opgaven. Især foldekunsten blev det 

store hit. 

Bøger, som var købt billigt på biblioteket, blev revet væk, så 

der måtte hentes ekstra forstærkning på biblioteket. Selv de 

mindste kunne lave fine figurer. 

Der var saftevand , kaffe og kage til alle, men der var dårligt 

tid til at indtage dette, da deltagerne var så ivrige, at de 

havde svært ved at stoppe med arbejdet. 
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UDFLUGT FOR FRIVILLIGE 
Af Else Mare Spanggaard Drost 
 
Der er noget særligt ved at holde en fridag og tage på tur for at se, høre, sanse og lade sig inspirere. Vi mødtes en lille flok 
frivillige fra museet en morgen i september for at begive os på en tur ca 100 km’s vej til hovedmålet for udflugten, Lemvig 
Museum. Det er et museum med flere afdelinger, men vi  havde hjemmefra besluttet, at vi ville bruge besøget på forfat-
teren, Thøger Larsen. Vi havde bestilt en guidning for at få optimalt udbytte. 

Vi indledte besøget med - ja, selvfølgelig, formiddagskaffe -  som vi nød i museumshaven i den let kølige formiddagssol, 
mens museets formidlingsmedarbejder tog hul på en præsentation af byens digter, Thøger Larsen (1875-1928)  og fortalte 
også om relationen til den jævnaldrende Johannes V.  Indenfor fortsatte vi med guide og fortælling. 

Thøger Larsen var hjemmefødning, han forlod aldrig egnen. 
Han var født lidt uden for Lemvig ved fjorden og boede langt 
størstedelen af sit liv i byen Lemvig. Han ernærede sig en 
årrække som avisredaktør, men havde sine lidenskaber, 
oldsprog og astronomi. Han havde astronomiske kikkerter, 
så han kunne rette blikke ud i universet. Det var den måde, 
han bogstaveligt udvidede sin horisont på. Hans indsigt og 
interesser satte spor og perspektiver i forfatterskabet, som 
stort set er lyrik altsammen, heraf er to digte blevet indbeg-
rebet af dansk sommersang: “Danmark nu blunder den lyse 
nat” og “Du danske sommer, jeg elsker dig”. 
 Interessen for oldsprog delte han med Johannes V.  Begge 
leverede oversættelser af nogle af De Islandske Sagaer. 

Der var et stærkt bånd mellem de to Limfjordsdigtere tværs 
gennem forskelligheder. Det viste  sig bl.a. efter Larsens tidlige død som 53 årig. Johannes V. og bl.a. maleren, Johannes 
Larsen fra Kerteminde var med i den gruppe, der arbejdede for at rå rejst en mindesten for Thøger Larsen.  
Den står ved fødestedet, Gjellerodde. 
 

 

Vores frokostpause med en let fiskeanretning 
på havnen var værd at skrive hjem om! Efter 
nydelsen af mad og drikke ventede Jens Søn-
dergaards Museum. Og hvilket syn! Det er lige 
fantastisk hver gang, man ankommer til Bov-
bjerg. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. 
 

 
Det enkle træhus, som Jens Søndergaard købte i 1952, testamenterede han sammen med mange af sine billeder til kom-
munen. Han døde i 1957, og museet kunne et år senere åbne udstillingen af hans billeder. Det samme træhus ligger der 
stadig, stilfærdigt, uden at forstyrre naturens farver. 
Efter en stund, hvor vi bare så og så - på Søndergaards kraftfulde malerier og på havet og himlen  udenfor -  slog vi os ned 
med en kaffetår af vores medbragte og lod indtrykkene få ord. Dejlig dag. 
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Udflugt for medlemmer - af Johannes V. Jensens Museum, Thits 

Venner, Stenaldercenter Ertebølle og Vesthimmerlands Museum. 
Af Inge Lund 

 

30. september var der fælles udflugt til Børglum Kloster og Sæby Kirke. Turen var inspireret af 500 året for Re-

formationen. Undervejs fra Aars til Børglum Kloster var Broder Berg guide og fortalte om mange historiske se-

værdigheder og om landskabet vi kørte igennem.  

På Børglum Kloster blev deltagerne 

delt op i to hold og blev guidet 

rundt i de historiske bygninger af 

enten Anne eller Hans Rotbøll. Beg-

ge fortalte meget engagerede om 

deres hjem, som havde været i fa-

miliens eje siden 1835. Anne og 

Hans Rotbøll har ejet klostret siden 

1984 og er sjette generation på klo-

stret. Turisme betyder meget for 

klostret i dag og der er mange ud-

stillinger og arrangementer hen 

over året. Kunstudstillinger, antik-

messe, julemarked m.m. 

 

Siden julekalenderen Julius og 

julemanden blev optaget på 

klostret, har der været rigtig 

mange besøgende i december 

måned. Kulisserne fra juleka-

lenderen står stadig på klo-

stret, så der er mulighed for at 

se julemandens værksted. I 

samme fløj er der udstilling af 

festkjoler og en stor udstilling 

af gammelt legetøj.  

På første salen over den gamle 

hestestald er en kopi af Baye-

uxtapetet udstillet i en special-

bygget montre. Tapetet er 

73,10 m. langt og 9 damer har 

arbejdet på broderiet i 14 år.  
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Kirken til klostret uden lys og varme, så det er kun i sommermånederne den bliver brugt til kirkelige handlinger – en 

enkelt undtagelse er dog i december, hvor der er julekoncert i forbindelse med julemarkedet på klostret.  

Stygge Krumpen, som Thit Jensen har skrevet om var den sidste biskop på klostret. Han havde en vedsoverske Else-

beth Gyldenstjerne.  

Der kan findes mange flere 

oplysninger om Børglum 

kloster på  

www.boerglumkloster.dk 

 

 

 

 

 

Efter frokosten i Cafe 

Vognporten fortsattes tu-

ren til Sæby kirke – Vend-

syssels smukkeste køb-

stadskirke, hvor Broder 

Berg fortalte om kirkens historie. Man mener at Stygge Krumpen og Elsebeth Gyldenstjerne er afbildet på altertav-

len i Sæby kirke. Kirken er bygget omkring 1460.  

Flere oplysninger om Sæby kirke på kirkens hjemmeside www.saebykirke.dk 

Kaffen måtte vi indtage udenfor kirken, da vores aftale om at bruge sognehuset var glippet, men alle tog det med 

godt humør, selv om der var lidt koldt og blæsende. Som en af deltagerne sagde: ”Bare der er kaffe og kage nok, så 

skal det nok gå”. 

Og det gjorde det – flere deltagere udtrykte ønske om at vende tilbage til både Børglum Kloster og til Sæby kirke 

for at få endnu mere viden om stederne.  

 

http://www.boerglumkloster.dk
http://www.saebykirke.dk
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Museumslederen takker af  
 

Jeg har været ansat som daglig leder af Johannes V. Jensen Museet siden den 1. april 2015. 

Det har været en spændende periode med fokus på blandt andet udvikling af museets for-

midling på såvel den korte som den lange bane. I samarbejde med museets frivillige og sær-

ligt støtteforeningens bestyrelse har jeg haft fornøjelsen af at arbejde med bl.a. PR for mu-

seet, omvise alt fra skoleklasser til litteraturkredse, udvikle og søsætte museets hjemme-

side og facebookside, fundraise til museumsprojektet om etableringen af et fælles museum 

for Thit og Johannes V. Jensen, hvor jeg primært stod for udviklingen af projektet til formid-

lingsdelen: Digterportalen– Der er magi i litteraturen, samt medvirket i forbindelse med ud-

viklingen og formidlingen af museets sidste tre særudstillinger. 

 

Som eneste ansatte på museet har arbejdsopgaverne derudover selvsagt vekslet fra såvel 

driftsopgaver som regnskab og bogholderi, rengøring og reception, rundvisning og under-

visning, kommunikation og markedsføring, fundraising og projektudvikling ifbm arrange-

menter og udstillinger, til digital formidling, og meget mere. Det har med andre ord været 

et spændende, berigende og frugtbart arbejde og samarbejde med den imponerende gruppe af frivillige og ildsjæle, samt 

hele støtteforeningens bestyrelse, der lægger en enorm mængde tid, arbejde og energi i dette fantastiske museum. Det 

er dem, der støtter op om og bærer museet frem, altid med beundring, respekt for og viden om det allestedsnærværen-

de omdrejningspunkt: Johannes V. Jensen og hans eminente forfatterskab. De er helt uvurderlige for ikke blot museet 

med alle de aktiviteter, museet er primus motor for, men også for Farsø og for Himmerland.  

 

Der er stort engagement og høje ambitioner med dette 

sted, og det kræver tid. Udfordringen for mig har netop 

primært været tiden, der som bekendt aldrig er nok af, 

og det lykkedes ikke at skabe en bæredygtig balance 

mellem de mange spændende opgaver og den tid, der er 

til rådighed i stillingen. Derfor er jeg også begejstret for, 

at kommunen nu har valgt at tilgodese og støtte stedet 

med en opnormering af museumslederstillingen til en 

reel deltidsstilling på overenskomstmæssige vilkår med 

virkning fra 1. juli 2018. Jeg har dog alligevel valgt at fast-

holde min opsigelse, men jeg er meget glad for, at den kommende museumsleder får gode og rimelige arbejdsvilkår, for 

det fortjener dette sted, - og jeg er overbevist om, at der til den tid vil være rift om stillingen. 

 

Jeg vil nu lidt vemodigt sige tusind tak for denne gang, for samarbejdet, de mange møder og gode samtaler på museet. 

Jeg fortsætter med at følge museet opmærksomt fra sidelinjen som støtteforeningsmedlem og gæst.  

 - Og jeg er meget glad for også at fortsætte en tid endnu som underviser på de forfatter-værksteder, museet tilbyder, og 

som ansvarlig for museets hjemmeside og facebookside. Derudover byder fremtiden for mit vedkommende blandt andet 

på ny bogudgivelse i foråret 2018, og så fortsætter jeg med at holde foredrag og undervise rundt omkring i landet.  

Skriv endelig til mig på sarabouchet@gmail.com for spørgsmål eller info om skriveværksted, eller andet. 

 - Eller kig forbi hjemmesiden www.saralinderothbouchet.dk (der dog endnu er under udvikling). 

 

Med ønsket om et rigtig godt nytår!                                                                                               

Kærlig hilsen Sara  

 

mailto:sarabouchet@gmail.com
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Oversigt over planlagte arrangementer på museet i foråret 2018  

- Foreløbig liste, flere arrangementer er på vej, følg med på vores hjemmeside og se Kultur Thit 

 

 

Lørdag d. 20. januar kl. 14.00 – 16.00: Reception—Udgivelsen den nye kommenterede udgave af Himmerlandshistorier 

Udgivelsen markeres med festtale v. Johannes Riis, litterær direktør på Gyldendal, himmerlandsk spillemandsmusik og et trakte-

ment med vin og kanapeer. Udgiverne Per Dahl og Aage Jørgensen er til stede og præsenterer nyudgivelsen. 

Udgivelsen markeres samtidig med en særudstilling af illustrationer til Himmerlandshistorier. 

Entré: 60 kr. inkl. vin og kanapeer 

 

Torsdag d. 15. februar kl. 19.30: Himmerland, virkeligheden og historierne 

Foredrag om Johannes V. Jensens berømte himmerlandshistorier. Per Dahl er lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og har 

sammen med Aage Jørgensen netop udgivet Himmerlandshistorier i serien Danske Klassikere (Gyldendal). Entré: 60 kr. inkl. kaffe og 

kage 

 

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30: Oplæsningsaften i Farsø Kirke v. Ole Wøide 

Hvornår læste nogen sidst op for dig? Kom og hør Johannes V. Jensens erindringsmyte ”Kirken i Farsø” læst op i kirken i Farsø! Og 

glæd dig over mørket udenfor og indenfor, mens du hører Peter Seebergs historie ”Det sidste mørke”. 

Entré: Gratis 

 

Fredag d. 7. april kl. 14.00: Åbning af særudstillingen ”Jensen & Naturen” 

Entré: 60 kr. inkl. vin og kanapeer 

 

Fredag d. 4. maj kl. 14.00: Overrækkelse af Johannes V. Jensen Museets Nobelpris for skoleelever 

Entré: 60 kr. inkl. vin og kanapeer 

 

Lørdag d. 9. juni kl. 13.00 – 17.00: Bustur gennem Johs.V. Jensens Vesthimmerland og vandretur i Hverrestrup Bakker. 

Mødested: Farsø Busterminal 

Vi følger i nobelprismodtagerens fodspor til steder, som havde stor betydning for ham i hans barndoms- og ungdomsår, og til lokali-

teter, hvor flere af Himmerlandshistorierne har deres udspring. Bussen følger ruten Hvalpsund, Louns, Gedsted og Guldager. Under-

vejs fortælles om Johannes V.’s Vesthimmerland. Fra Guldager går turen til Skat Skoven og Hverrestrup Bakker med en indlagt tra-

vetur, hvor der berettes om områdets natur- og kulturhistorie. Der serveres kaffe m. brød. Pris: 150 kr. inkl. bus og kaffe m. brød 

Tilmelding: Senest onsdag d. 6. juni til johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 2442 0125/2275 3544 

 

Tirsdag d. 12. juni kl. 19 – 21: Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø 

Mødested: Turistkontoret Farsø, Torvet 1. Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits spændende liv og 

kamp for kvindesagen. Derefter går turen gennem Farsø by, hvor der beretter om de steder, som havde stor betydning for familien 

Jensen og de to søskende Thit og Johannes - bl.a. kirken og kirkegården med familien Jensens gravsted, apoteket, barndomshjem-

met og Johs. V.’s fødehjem, som i dag er museum for forfatteren. Aftenen afsluttes med rundvisning på museet og en kop kaffe. 

Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen Museet 

 

Tirsdag d. 19. juni kl. 19-21 Omvisning i museets særudstilling ”Jensen og Naturen” 

Under omvisningen fortælles der om Johannes V. Jensens uforlignelige evne til at tilegne sig naturoplevelser og omsætte dem i 

kunstneriske udtryk, om hans naturalliance med de fynske malere og om hans store indsats for fredningen af danske landskaber. 

Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 

mailto:johannesvjensenmuseet@gmail.com
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Museets åbningstider  

 

Alle åbningsdage fra  

kl.10.00-15.00  

1. april - 1. november åben  

torsdag-fredag-lørdag-søndag  

Palmesøndag - 2. påskedag åben 

alle dage  

Uge 27 - 32 åben alle dage  

Uge 42 åben alle dage  

 

Grupper efter aftale hele året  

 

Støtteforeningens  

Bestyrelse: 

 

Formand:  

Else Marie Spanggaard Drost.   

Næstformand og sekretær:  

Hans Støttrup Jensen  

Kasserer:  

Esther Sørensen 

Lizzi Husted. 

Inger-Lise Jæger 

Suppleanter:  

Inge Lund 

Ole Wøide 

Søndergade 48, 9640 Farsø 

Tlf. 98 66 67 88   

www.johannesvjensenmuseet.dk 

johannesvjensenmuseet@gmail.com 

Farsø set fra syd. Malet af Johannes V. Jensen 1890.  


