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Dette nyhedsbrev indeholder programmer for følgende arrangementer:
29. august – kl. 15.30 til 20.00:
”Grill-aften på Museumsgården”
8. september – Sensommerudflugten: ”Malmøhus Slot og Turning Torso”

Grill-aften på Museumsgården

Torsdag d. 29. august 2013 Kl. 15.30–20.00
Museumsgårdens Venner og Museumsforeningen
går sammen om et besøg med guidet rundvisning på
Hans Hansen bondegård.
Program:
Kl. 15.30:
Velkomst. Kaffe/the og forfriskninger.
Kl. 16.00:
Museumsgårdens guider viser rundt på
gården i opdelte hold så alle kan høre
og se samt få fortællingerne om den
sidste Hans Hansen, om gården, samt
om livet på gården den gang.
Kl. 18.00:
Grillede Bøffer med masser af salat og
øvrigt tilbehør….også til mænderne.
Behørig taffelmusik under spisningen.
Kl. 19.00:
Denne aften er det 80 år siden, at den
danske regering, Rigsdagen og kongemagten stoppede med at fungere, hvorefter den tyske besættelsesmagt indførte militær undtagelsestilstand. Hvad
der egentlig skete vil kort opsummeres.
Herefter hygge med musik til vi skal
hjem.

Pris:
Kr. 100,00 for medlemmer.
Kr. 130,00 for ikke medlemmer.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Betaling sker ved ankomsten.

Tilmelding:
Til næstformand: Karin Hansen Møller

TLF: 40 94 80 46
E-mail:
karinhmoeller@hotmail.dk
Deltagerantal er MAX 50 deltagere.
HUSK MEDLEMKORT eller anden
dokumentation for medlemskab.
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Museumsforeningens Sensommerudflugt 2013:

Malmøhus Slot og Turning Torso
Søndag d. 8. september 2013
Program:
Kl. 07.30:
Afgang fra Stege Rutebilstation.
Kl. 08.00:
Fra Søparkeringen, Vordingborg.
Kl. 08.15:
Bårse østlige pendler-p. plads ved
motorvejen.
Kl. 09.00:
Formiddagkaffe/The med brød på
Karlslunde Rasteplads.
Kl. 10.30:
Præsentation af Malmös pendant til
Ørestad: ”Hyllie”. En medarbejder fra
Malmö Stads Stadsbyggnadskontor vil
fortælle om planlægningsstrategier og
byudviklingen i Malmö. Besigtigelse af
bydelen.
Kl. 11.30:
Ankomst til en anden ny bydel fra -92
”Västra Hamnen” i hvilken det
spektakulære højhus ”Turning Torso”

Kl. 7.30 fra Stege, Kl. 8.00 fra Vordingborg. retur ca. kl. 18.00

er beliggende. Vi går en overkommelig
tur langs havnepromenaden og ind
igennem den meget spændende
bebyggelse, som sine steder kan minde
om en græsk landsby, hen til foden af
”Turning Torso” – for at konstatere –
trods højden – hvor lille diameteren
egentlig er på bygningen.
Kl. 12.30:
Bussen står nu lige for an os, og vi
kører til i parken bag Malmö-hus Slot.
Her indtages frokost. Vi kommer til at
sidde midt i et charmerende
haveanlæg, hvor der bl.a. er udformet
ca. 15 forskellige haver af lige så
mange havearkitekter.
Kl. 13.30:
Går vi mod indgangen til ”Museerne
på Malmøhus”. Slottet indeholder
Sydsveriges største museum og
indeholder flere forskellige slags
museer under samme tag. Guidet rundtur på det kulturhistoriske museum.
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Pris:
Kr. 250,00 for medlemmer.
Kr. 335,00 for ikke medlemmer.
Betaling indsættes på konto i Møns
Bank: 0640 41 17 949
Alle Foto: John Holmer

Betaling inden d. 3. september 2013.

Tilmelding:
Tilmelding til John Holmer på:
Tel: 40 46 01 12
E-mail: john@holmer-as.dk
Tilmelding senest d. 3. september.
Deltagerantal: Max 100.
HUSK MEDLEMKORT eller anden
dokumentation for medlemskab.
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