
Besøg på Skovgaard Museet 
Onsdag, 5. april 2017 kl. 1930  
Mødested: Skovgaard Museet, Domkirkestræde 2 - 4, 8800 Viborg 
Pris pr. deltager: 50 kr., der betales i forbindelse med mødet. 
Program: 
Skovgaard Museets leder og prior af Bisp Gunners Gilde, Anne-Mette Villumsen fortæller om 
museets historie, udvalgte mesterværker fra samlingen, museets aktuelle særudstilling og planerne 
for museets udvikling. Besøget på museet afsluttes med kaffe og lidt sødt til samt mulighed for at 
stille spørgsmål og diskutere. 
Tilmelding via hjemmesiden www.bispgunner.dk  senest søndag, 2. april 2017.  Evt. telefonisk til 
formanden eller sekretæren. 

Studietur 

Lørdag, 10. juni 2017 
Studietur til Mors med besøg i bl.a. Nykøbing Mors Kirke, Ansgarkirken i Øster Jølby, Han Klit og 
Salgjer Høj, Skarregård Landbrugsmuseum, Ejerslev Havn samt Feggesund Færgekro, hvor 
forfatteren Knud Sørensen vil fortælle om Limfjordsdigterne, inden vi slutter med middag på kroen.  
Afgang fra parkeringspladsen ved Golf Hotellet, Randersvej 2, 8800 Viborg kl. 0815. Hjemkomst 
kl. ca. 2130. 
Program: 
Se vedlagte brochure om studieturen, der arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. 

I Bisp Gunners Fodspor 
Tirsdag, 20. juni kl. 1600 – 2000 og torsdag, 22. juni 1000 – 1400 2017 
I Snapstingsugen gennemføres to rundvisninger i ”Bisp Gunners Fodspor”. Vi følger Gunner under 
en visitatstur og ser og hører om, hvordan Viborg så ud på Gunners tid. Turen er et tilbud til Gildets 
medlemmer og deres gæster, men udbydes også som en aktivitet under Snapstinget.  
Program: 
Se vedlagte brochure ”I Bisp Gunners Fodspor”. 

Borgergilde i og nær Asmild Kirke 
Tirsdag, 15. august 2017 (Vor Frue Dag) kl. 1730. 
Mødested: Asmild Kirke. 
Program: 
I år laver vi en mindre justering af konceptet. Den indledende gudstjeneste, Bisp Gunner- talen og 
priorudnævnelsen finder sted i Asmild Kirke og ved Bisp Gunner Statuen. Derefter serverer elever 
fra Hotel og Restaurantskolen middelaldermenu i den nærliggende Handelsskole (Mercantec), hvor 
der også vil være underholdning og generalforsamling.  
Det endelige program udsendes til medlemmerne ca. 1. juli 2017. 

Foredrag i efteråret 2017 
Her vil vi gerne kunne tage et aktuelt emne op. Så emne, dato, tid og sted fastsættes senere og 
meddeles via hjemmesiden.  

Arrangementer 2017 


