Nyhedsbrev fra

nr. 37

MUSEUMsforening.dk
24. Oktober 2013

Sydsjælland og Møn
www.museumsforening.dk

Dette nyhedsbrev indeholder programmer for følgende arrangementer / Kirkehuset i Præstø:
30. oktober – kl. 19.00 til 21.30: Stralsund og Rügen arkitektur og byplaner – revue fra en rejse.
13. november – kl. 19.00 til 21.00: Historiske Forsvarsanlæg på Sydsjælland og Øerne.

Foredrag om arkitektur og byplaner i Stralsund og på Rügen – Onsdag d. 30. okt. 19.00 til 21.30

Rügen – Arkona og Stralsund
Visuel gensyn med Museumsforeningens kulturhistoriske rejse 2013 – Kirkehuset i Præstø
Aftenen vil forme sig som en uddybning af de kulturhistoriske oplevelser,
rejsedeltagerne gennemlevede, med
fokus på arkitektur, byrum og byplan
med mange fotos og uddybende tale.
Tilmelding: john@holmer-as.dk –
40 46 01 12

Alle er velkomne. Under arrangementet serveres kaffe/the. Ved 20.30
tiden serveres snitter á la dyrlægens
lækre natmad o.lign. Øl/sodavand kan
købes. Entre medlemmer: Kr. 40,00
Entre ikkemedlemmer: Kr. 60.00
Foredraget er vedkommende for alle!
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Foredrag om Danmarks forsvar mod syd til alle tider – Onsdag d. 13. november Kl. 19.00 til 21.00

Historiske Forsvarsanlæg
Kom og lyt til Peter Bjørn Jensens store viden om de historiske anlæg – Kirkehuset i Præstø
Maleriet til venstre viser de
danske kanonbådes erobring af
den engelske orlogsbrig The
Tickler i Langelandsbæltet ud for
Tårs på Vestlolland i juni 1808.

Det sydlige Sjælland og øerne syd
herfor med omliggende farvande
har siden Arilds tid været et vigtigt
indfalds- og udfaldsområde for
militære operationer, fjendtlige
såvel som egne. Utallige rester af
militære anlæg i området vidner
om dets betydning. Foredraget vil
være en rejse igennem alle
tidsperioder fra Jernalderen til
2013 med besøg ved mange af de
vigtigste militære anlæg samt
indføring i de berydeligste militærog krigshistoriske begivenheder i
området. Mange fotos fra stederne

Relieffotoet til venstre viser
Revshaleborg i Maribo Søndersø.

Tilmelding:
john@holmer-as.dk eller
40 46 01 12. Gratis adgang for
medlemmer – Kr. 20,00 for ikke
medlemmer. Der serveres
kaffe/the m. lækker kage.
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