
Hjemmeferie i Danmark 2020 
 

Sommeraftener på Nørre Vosborg 
 

Ingen steder er aftenerne så særlige som på herregården Nørre Vosborg. Stilhed, ro og liflig 
duft fra de gamle lindetræer fylder luften, og når lyset svinder, tændes millioner af stjerner. 

Hver torsdag aften kan du opleve den særlige aftenstemning og nyde en aktiv og kulturel 
aften i fællesskab med andre. 

Billet købes på Herregården eller ved at kontakte info@nrvosborg.dk eller på Tlf.: 97484897. 

Der er gratis entré for hotel- og restaurantgæster.  

 

D. 2. juli kl. 20 

Skumringsvandring med fællessang og fortællinger   

Sammen vandrer vi på afmærket stier i Nørre Vosborgs haveanlæg og langs Storå (tur 5 km). 

På ruten vil der være stop med fællessang – aftensange fra den danske sangskat og 
fortællinger fra Nørre Vosborgs historiske skattekiste.  

Aften sluttes af i borggården/herregårdsstuerne, hvor der vil være mulighed for at købe et 
glas vin/vand/øl. 

Gratis/regi Det Moderne Fællesskab 

Varighed: 90 minutter. 

 

D. 9. juli kl. 20 

Skumringsvandring med fællessang og fortællinger 

Sammen vandrer vi på afmærket stier i Nørre Vosborgs haveanlæg og langs Storå (tur 5 km). 

På ruten vil der være stop med fællessang – aftensange fra den danske sangskat og 
fortællinger fra Nørre Vosborgs historiske skattekiste.  

Aften sluttes af i borggården/herregårdsstuerne, hvor der vil være mulighed for at købe et 
glas vin/vand/øl. 

Gratis/regi Det Moderne Fællesskab 

Varighed: 90 minutter. 

 

D. 16. juli kl. 20 

Gys og grumme fortællinger i borggården  



Der er lagt op til en uhyggelig aften i Nørre Vosborgs borggård med grusomme historier om 
mord og spøgelser. 

Der vil være mulighed for at købe et glas vin og en sodavand, hvis du har brug for noget at 
styrke dig på. 

Pris: 75 kr.   (børn u. 18 gratis) 

 

D. 23. juli kl. 20 

Gys og grumme fortællinger i borggården  

Der er lagt op til en uhyggelig aften i Nørre Vosborgs borggård med grusomme historier om 
mord og spøgelser. 

Der vil være mulighed for at købe et glas vin og en sodavand, hvis du har brug for noget at 
styrke dig på. 

Pris: 75 kr.   (børn u. 18 gratis) 

 

D. 30. juli kl. 20 

Gys og grumme fortællinger i borggården  

Der er lagt op til en uhyggelig fortælleaften på Nørre Vosborg i borggården med grusomme 
historier om mord og spøgelser. 

Der vil være mulighed for at købe et glas vin og en sodavand, hvis du har brug for noget at 
styrke dig på. 

Pris: 75 kr.   (børn u. 18 gratis) 

Varighed: 90 minutter. 

 

D. 6. august kl. 20 

Aftensang og fortællinger i borggården  

Fortællere fra Vestjyske Fortællespor inviterer os ind i fortællingens magiske univers.  

Aftenen byder på fællessang og eventyr om en jord, der er god at leve på og er en 
appetitvækker på dette års Fortællefestival ”Herfra hvor vi står”, der løber af stablen d. 12. og 
13. september. 

Der vil være mulighed for at købe vin/vand/øl. 

Varighed: 90 minutter. 

Pris: 75 kr.  (børn u. 18 gratis) 

 

D. 13. august kl. 20 



Aftensang og fortællinger i borggården  

Fortællere fra Vestjyske Fortællespor inviterer os ind i fortællingens magiske univers.  

Aftenen byder på fællessang og eventyr om en jord, der er god at leve på og er en 
appetitvækker på dette års Fortællefestival ”Herfra hvor vi står”, der løber af stablen d. 12. og 
13. september. 

Der vil være mulighed for at købe vin/vand/øl. 

Varighed: 90 minutter. 

Pris: 75 kr.  (børn u. 18 gratis) 

 

 

 


