Kære medlem
Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Viborg.

LØRDAG DEN 03. September 2016
Mønsted Kalkgruber & Viborg Domkirke
Med følgende program:
Kl. 11:30
Kl. 12:40

Kl. 15:00
Kl. 18:30

Rundvisning på Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 8, Mønsted, 7850 Stoholm.
Sandwich, øl & sodavand
Vi har herefter mulighed for at gå rundt på egen hånd i Mønsted Kalkgruber.
Eller du/I han tage til Viborg eller tilbage på hotellet.
Rundvisning i Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4, 8800 Viborg
(Adgang til kirken afhænger om der er kirkelige handlinger.)
3- retters middag på Hotel Golf Western Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg.

Hotel :
Ankomst Hotel :
Afgang Hotel :
Transport :

Golf Western Hotel, Randersvej 2, 8800 Viborg
Kl. 14.00
Kl. 11.00
Det tager ca. ½ time at køre fra Stoholm til Viborg Domkirke.
Fra Hotellet til Viborg Domkirken er der 650 meter.

Pris pr. medlem:
Transport :
Pris pr.ledsager: kr. 250.-

Gratis
Transport er for egen regning
Reg.nr. 6735 konto nr. 1064422 HUSK NAVN

Der er også mulighed for overnatning på hotel Golf Western Hotel, Viborg fra fredag til søndag
eller lørdag til søndag. Vi har fået et godt tilbud fra hotel Golf Western Hotel.
Pris fredag/lørdag:
Pris fredag/lørdag:
Pris lørdag/søndag:
Pris lørdag/søndag:

Dobbelt værelse pr. nat
Enkelt værelse pr. nat
Dobbelt værelse pr. nat
Enkelt værelse pr. nat

Kr. 500,00 inkl. Morgenmad
Kr. 450,00 inkl. Morgenmad
Kr. 1000,00 inkl. Morgenmad
Kr. 700,00 inkl. Morgenmad

Der er også bestilt bord på hotellet til fredag aften –
Mad & drikkevare fredag er på egen regning.
Fredag aften planlægger vi når alle er tilmeldt.
Vi håber på stort fremmøde, tilmelding og hotel bestilling skal sendes til :
Linda Fischer på mail linda.fischer@dhl.com eller på tlf. 43489506 – mobil 25121099
SENEST fredag den 29. Juli 2016.
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I Mønsted Kalkgruber er der i flere niveauer mere end 60 km gange under jorden. Nogle er så store som
domkirker og andre ganske lave, så en voksen mand ikke kan gå oprejst. Der er elektrisk lys i to km gange.
Forsvinder strømmen, er der nødbelysning til flere timer.
Fra hovedgangen, der fører lige ind i kalkbjerget, er der i en sidegang adgang til et ældgammelt grubesystem med
små lave gange. Længere inde i hovedgangen går man op i “Nonbos Grube”, hvor der blev arbejdet i årene
omkring 1840. Fra gruben er der adgang til de dybeste minegange, der fører frem til to søer. Ved den største vises
der hver halve time et multimedieshow om kalkens og grubernes historie, hvor projektorer kaster billeder op på de
rå vægge.
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Den tidlige kirke
I 1060 inddelte kong Svend Estridsen det danske rige i otte stifter, og ved denne lejlighed blev Viborg gjort til
stiftsstad med bispesæde og domkirke; sidstnævnte har man formodentligt påbegyndt opførslen af kort efter arkæologiske udgravninger tyder også på, at der har været bygget - men det vides ikke, hvordan denne første
domkirke har set ud. Den næste kirke blev bygget af granitkvadre i romansk stil, og antages at være
påbegyndt omkring 1130 idet dens krypt, som sammen med det nederste af korbuen er det eneste af den, der
er bevaret. I stil ligner den meget krypten i Lunds Domkirke.
Efter branden og den nuværende Domkirke
I december 1726 lod kongen Viborgs borgmester, biskop og stiftamtmand samt assessor Kjerulf og bygmester
Claus Stallknecht fra Altona udforme et forslag til genopførelsen af de offentlige bygninger, der var gået til i den
brand, der i slutningen af juni samme år havde lagt store dele af byen øde. Kongen ville så skaffe midler hertil
ved at udskrive en skat til formålet.
Claus Stallknecht tilbød at genopføre alle bygningerne til en samlet sum af 36000 rd. (Den endelige regning
blev dog på knap 39000 rd.). Iblandt de stærkt skadelidte bygninger var domkirken, og dén genopbygning blev
ikke Stallknechts bedste. Omkring resterne af den romanske kirke opførtes et barokt bygningsværk, og de høje
tårnspir blev erstattet af afrundede tag, der er blevet kaldt "kalotter" eller i folkemunde "kaffekandelåg".
Problemet var dog ikke kun af æstetisk karakter, for byggeriet har heller ikke været af den bedste kvalitet; i
1857 var kirken i så ussel en forfatning, at man efter grundig undersøgelse besluttede at nedbryde det meste af
den og genopbygge den, som man mente, det oprindelige, romanske bygningsværk havde set ud. Derfor skulle
romanske rester, der havde overlevet branden i det forrige århundrede, bevares. Det drejede sig om en del af
kirkens indre, højkirkens mure, de underste dele af apsis samt to små kapeller, Sct. Kjelds og Sct. Annas.
Arbejdet gik i gang i foråret 1864 under ledelse af arkitekt Julius Tholle, der imidlertid døde i 1871, hvorfor det
blev arkitekt H. B. Storck, der kom til at udforme kirkens indre. Undervejs havde man - trods kritiske røster opgivet de fleste af de oprindeligt planlagte bevaringer, så det var en helt nyopført domkirke i ren granit, der
den 10. september 1876 blev indviet under overværelse af landets ledende mænd med konge og statsminister i
spidsen. Viborg domkirke blev på den måde et monument over 1800-tallets opfattelse af, hvordan en romansk
katedral skulle se ud, og den mistede de fleste spor af sin lange historie. Når den alligevel er blevet ganske
berømmet i Danmark, skyldes det nok mest det malerarbejde, Joakim Skovgaard og hans folk udførte i kirkens
indre i årene 1900-1913.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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