
 
 

”At rejse med gospelworkshop…” 2009 

 
På Vester Thorup Efterskole har vi prøvet det før: gospelworkshop i en 
weekend, gospel som et ugekursus. Vi har også før været i Novigrad. Nu 
vil vi også prøve at gøre det hele på én gang: rejse ud med en 
gospelworkshop.  
 
Vi rejser fra Jammerbugten i Nordjylland lørdag morgen den 18. juli 

og er hjemme igen søndag den 26. juli. 

 
På både rejsen derned og hjem er der overnatning på et hyggeligt 
vandrerhjem i Würzburg, som ligger lidt syd for Frankfurt. Her spiser vi 
også morgenmad.   
 
Rejsen går til Novigrad, Dalmatien, som ligger på Kroatiens vestkyst, 
over mod Italien. Vester Thorup Efterskole har været der før, i denne 
lille fredelige, idylliske fiskerby, langt væk fra hverdagens stress og jag.    
 
Vores guide Torben Milberg, som også er den ene af vores chauffører, 
har rejst til Novigrad, Dalmatien gennem ca. 20 år, kig under 
www.novigrad.dk og få noget mere af den historie der. 
 
Vi samler op og sætter af på vej ned og op gennem Jylland. 
Vi rejser med en af de mest komfortable og moderne turistbusser. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Priser: 

Pris pr. person v/4 personer i stenhytte = kr. 6000,- 
Pris pr. person v/2 personer i stenhytte = kr. 7000,-   
Pris pr. person v/2 personer på hotel = kr. 8500,- 
Der er selvfølgelig også mulighed for at regne div. enkeltpersoners 
boformer ud. 
 
I prisen er inkluderet fuld pension, kursus, overnatninger med 
morgenmad i Würzburg og div. transport dernede. 
 
Man skal selv medbringe sengetøj (sommer) og håndklæder til 
stenhytterne, men der er også mulighed for at leje det billigt dernede. 
Der er meget moderne toilet- badefaciliteter. 
 
Der bliver også mulighed for at bestille særskilte ture dernede fx 
kanotur, grottetur m. m. mod egenbetaling – dette arrangeres og 
annonceres efter man har bestilt sin rejse.   
 

Indhold dernede: 

 

Morgensamlinger: Vi synger morgensang og hører fortællinger.  
Workshops: Vi træner dagligt sang- og lattermusklerne sammen med 
Ole. Der stilles ikke krav om nodekendskab, kun lysten til at synge.  
Ture: Der arrangeres forskellige ture dernede i forhold til tid og 
ønsker.  
Koncerter: måske en lille koncert i Zadar i forbindelse med at vi  
besøger denne store havneby. Og det ligger helt fast at vi holder 
koncert på middelaldertrappen i Novigrad, som ligger under borgruinen 
lige ved siden af byens græskkatolske kirke.  
 
 

 

 

 

 



 

Medvirkende: 

Korleder og sanger: Ole Jørgensen 
Turguide og chauffør: Torben Milberg 
Pianist: Johannes Björkman 
Saxofonist: Mathias Granum 
Køkkenchef og grillmester: Peter Flintholm 
 

Links og Websider:  
Campingplads: www.adriasol.com 
Hotel Agava  
Novigrad Tours: www.novigrad.dk 
Ole Jørgensen: www.olejoergensen.dk  
V. Thorup Efterskole: www.vesterthorup.dk 
 
Tilmelding: 

Forhåndstilsagn meget gerne før.  
Rest indbetales senest 15. juni. 
Indbetaling overføres til Vester Thorup Efterskoles konto  
i Klim Sparekasse: 
 
Reg. nr.: 9135 kontonr.: 0000089524 
Husk tydelig navn og adresse og oplysninger om boform.  
 
Turen kan kun realiseres ved mindst 42 personer 
 
Kursuskoordinator: 

Gitte Nielsen, gitteklim@mail.dk 

Tlf.: 20 10 06 63 

Her er du altid velkommen til at ringe eller skrive til og få yderligere 
oplysninger. 
 
Praktiske ting sendes også ud efter tilmelding, men der er selvfølgelig 
noget med gyldig pas, sygesikring m. m. 
 
Vel mødt! 
Vester Thorup Efterskole 
Thorup Strandvej 14 
9690 Fjerritslev. 
Tlf.: 98 22 57 33 

Tilmeldingsgebyr: kr. 2000,- betales senest 01. marts 2009. 


