
 

Horsens Kunstforening inviterer! 

”Kør sammen tur” søndag d. 29. marts 2020 til  

Jyske Bank og Gl. Skovridergaard, Silkeborg 
 
Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg og bankens tidligere kursuscenter, Gl. Skovridergaard, 
rummer store samlinger af nyere dansk og udenlandsk kunst. Malerier, skulpturer, 
billedtæpper, litografier og tegninger - der er så utroligt meget at kigge på - og oven i købet 
i meget smukke rammer.  
Horsens Kunstforenings medlemmer er inviteret på besøg for at se de mange værker, som 
ikke kan opleves på museer. Vi kombinerer kunstbesøget med en usædvanlig lækker 
frokostbuffet på Gl. Skovridergaard, som i dag er hotel og konferencecenter.  

 
 
 
Efter besøget i Jyske Bank, kører vi til Gl. Skovridergaard i Silkeborg, hvor der serveres 
frokost, og derefter er der rundvisning og fortælling om stedets historie - fra kursted til 
hotel og kursuscenter.  
 



 
 
Program:  
Kl.  9.00 Afgang fra P-pladsen nord for Horsens Banegård. Bilerne fyldes op, som vi  

plejer.  
Vi kører til Jyske Bank og mødes lidt i kl. 10.00 på Søvej/Søgade, 8600 Silkeborg,  
som er ”bagsiden” af bankens hovedindgang (Vestergade 8-16). På 
Søvej/Søgade er der parkeringsmuligheder. Vi mødes ved ”den store krukke”.    

Kl. 10.00 Rundvisning i Jyske Banks hovedsæde.  
Afhængig af deltagerantal vil rundvisning foregå i én eller to grupper.   

Kl. 12.00 Vi kører til Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, hvor vi ca.   
Kl. 12.30  Frokost i Kursalen: en lækker og righoldig buffet, samt kaffe/the.  
 

Efter frokosten vil Bente Hammershøj fortælle om nogle af kunstværkerne. Der 

er mulighed for at gå rundt i huset og se kunstværkerne i alle de rum, hvortil 

døren er åben. Hjemkørsel, når vi har set det vi gerne vil.  

Pris kr. 375,00 for de to besøg og frokost med én genstand, 1 øl/vand/glas vin og kaffe/the. 
Pris for ikke medlemmer kr. 450,00.  
Betaling til reg.7733, konto 1422194, eller mobilepay til 69474. 
Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest den 12. marts 2020 på mail: 
jyttehelbo@vip.cybercity.dk  
Giv også besked til Jytte, hvis du har plads til flere i bilen, eller hvis du ønsker at køre med. 
Kørsel, kr. 50,- pr. person, betales til chaufføren.  
 
Med venlig hilsen  
HORSENS KUNSTFORENING      
www.horsenskunstforening.dk        
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