
Fællesskab i Hinnerup er en aktivitet støttet af Kulturministeriets

1000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED
I Hinnerup er 4 organisationer gået sammen om at lave aktiviteter
rettet mod borgere, der har mærket konsekvenserne af
coronaepidemien i form af ensomhed. I perioden fra september 2021
til december 2021 afvikles 16 arrangementer som dette. Se mere på
www.fof.dk/favrskov/1000, hvor også billetter kan købes.

Fra Hinnerup deltager organisationerne:

FOF Favrskov - www.fof.dk/da/favrskov

HOG Hinnerup senioridræt hogsenior.klub-modul.dk

Kirken I Hinnerup - www.kirkenihinnerup.dk

Ældre Sagen Hinnerup
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hinnerup

Himmelbjerget
Hotel Himmelbjerget

Fællesskab i Hinnerup inviterer til

Torsdag 14. Oktober Kl 10:00 - 14:00 2021
Fra Hinnerup Sognegård, Ådalsvej 10

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 3

Turen er arrangeret af Kirken i Hinnerup
Bille�er a 100 kr. kan købes i forbindelse med
Kirkecafé i Hinnerup Sognegård fredag
formiddag kl. 9.30 – 11.00. Seneste �lmelding
fredag 8. oktober

Turen er �lre�elagt med tanke på
gangbesværede, og der er mulighed for at
medbringe rollator. Bussen holder lige ved
døren, og man behøver ikke gå andet end ind og
ud af restauranten. Bendt Nielsen vil bruge mikrofon, når han
fortæller inde i på hotellet, så alle bør kunne høre, hvad han
fortæller.



Frokost i Hotel
Himmelbjerg:

Forloren hare med sovs og
kartofler, ty�ebær og
agurkesalat
Valgfri drikkevare (vand, øl,
sodavand)
En kop kaffe

Himmelbjerget Restaurant Hotel Himmelbjerget

Himmelbjerget er en 147 meter høj bakke mellem Ry og
Silkeborg. Geologisk set er der tale om en såkaldt falsk bakke,
idet skråningen er dannet ved, at isen i istiden har fjernet jord i
den tunneldal, der senere blev til Julsø. Af den grund virker
forhøjningen ikke særligt imponerende, når man kommer ad vejen
fra sydsiden.

Navnet Himmelbjerget optræder tilbage i 1727 i en retssag om en
kongelig ulvejagt på ”Himmelbierrig Kold”. Erik Pontoppidans
angiver desuden navnet i Den danske Atlas fra 1768.[1] Lokalt er
bjerget langt op i tiden kaldt Kollen.Helt frem til 1847 troede man,
at Himmelbjerget var Danmarks højeste punkt. Det var derfor
naturligt, at forfatteren Steen Steensen Blicher gjorde stedet til et
nationalt samlingspunkt med Himmelbjergfesten 1839–1844.

Kom med på en hyggelig tur �l Hotel Himmelbjerget,
hvor landskabsarkitekt, foredragsholder og turguide
Bendt Nielsen vil fortælle for os. E�er en lækker frokost i
restauranten vil der være mulighed for en lille gåtur til
toppen og forbi nogle af mindestenene sammen med
Bendt Nilsen, men det er også muligt at blive siddende i
restauranten og nyde en kop kaffe.

Lige midt i det midtjyske søhøjlands uspolerede natur med søer
og skove som kullise tæt på Skanderborg Århus og Silkeborg.

Hotel Himmelbjerget blev etableret, efter at stedet blev brugt til
dansepavillion tilbage i år 1930. Herefter er bjerget og hotellet et
ikon, en historisk milepæl her i Gudenåens smukke natur.
Tusindvis af mennesker valfartede til folkemøder på
Himmelbjerget og i dag er bjerget Danmarks mest besøgte
udflugtsmål i det danske landskab.


