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Ansøgning om støtte til 
genoptrykning af  de to 

Hvidbjergbøger 

Dolor Sit Amet 

Ven! Du kender ikke Hvidbjergs 
skønne Drøm, kront af Solens 
Straaler, hyllt i Regnens Strøm, 
- før  du selv har set den, aandet 
Hvidbjergs Luft, anndet Liv og 
Stilhed, Fyr- og Saltvandsduft! 
- Af  Jacob Christensen (PJC) 

Det skulle glæde os meget, 
såfremt De har lyst og 
mulighed for at støtte 
projektet, og De er til 
enhver tid velkommen til at 
kontakte undertegnede for 
yderligere information. 

Vi glæder os meget til at 
høre fra Dem. 

På vegne af:  

Gårslev Lokalråd, 
Gårslev Kulturklub og  
Grundejerforeningen for 
Hvidbjerg, Høll og 
Mørkholt. 
 

Gitte Papuga 
Vindingvej 115 
7100 Vejle 
Tlf.: 4081 8822 
Mail: gittepapuga@me.com 
Web: hvidbjergvejlefjord.dk 
 
Bankinfo:  
Reg.nr.: 9568 
Kontonr.: 4548319242 
 

Til: 

Fordi den rummer skønhed, 
fordi den gemmer minder!  
Se, glitrende småbølger, med 
gyngende måger – 
og ud fra fjorden glider de lette 
morgentåger. 



 
 

Stemningsbilleder fra ”Hvidbjerg - et andet Skagen” og 
”Perlen om Hvidbjerg” 

Budget 
Ansøgning om støtte til genoptrykning af 
Hvidbjergbøgerne. 
”Hvidbjerg, historien om perlen ved Vejle Fjord” og 

”Hvidbjerg – et andet Skagen” om kunst og kunstnere. 

De to bøger, som første gang blev udgivet i henholdsvis 1992 og 1994, er for længst 
udsolgt, men da der er stor efterspørgsel på dem, vil Grundejerforeningen for 
Hvidbjerg, Høll og Mørkholt, Gårslev Lokalråd og Gårslev Kulturklub gerne 
samarbejde om at få dem genoptrykt.  

Tanken er, at de to bøger skal være klar til sommeren/sensommeren 2013, hvor man 
arbejder på at lave en særudstilling med malerier fra nogle af Hvidbjergmalerne. 

Mørkholt, Hvidbjerg og Høll-området er et særdeles eftertragtet og yderst unikt 
naturområde i Trekantområdet, hvor sommerhusejere/-gæster fra nær og fjern hele 
året vender tilbage til. Området er også kendt og besøgt af folk langt ud over landets 
grænser. Et sted som ”Klitten” findes ikke andre steder i landet, så det er ikke uden 
grund, at så mange, både herboende og turister, hvert år besøger stedet. 

 

 
”Historien om perlen ved Vejle 
Fjord”: 
 
500 stk. helbindsbog, 120 sider 
Format: 16,5 x 23,5cm 
Pris:…………………… 40.670,00 kr. 
 
”Hvidbjerg - et andet Skagen”: 
500 stk. helbindsbog, 100 sider 
Format: 16,5 x 23,5cm 
Pris:………………………39.960,00 kr. 
 
Pris i alt:                             80.530 kr. 

 

Vi ansøger hermed om et beløb i 
størrelsesordenen kr. 5.000, men vi vil 
gerne understrege, at alle beløb uanset 
størrelse er kærkomne. 

Vi glæder os til at høre fra Dem.  

Kontakt info se næste side. 

 


