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ÅRSFEST

Fredag d. 7. februar – kl. 18.00

2014

Museumsprisen 2014:

inviteres medlemmer af Museumsforeningen til
ÅRSFEST 2014. Vi vil fejre, at opbakning og afdækning
af vores lokale kulturarv nåede nye højder i 2013. Vi
inviterer først og fremmest vores medlemmer til denne storslåede aften. Men også nye historisk interesserede borgere er velkomne til at opleve Museumsforeningens sammenhold og videbegærlighed. Festen
afholdes i VIEMOSE FORSAMLINGSHUS.
Bestyrelsen lægger op til vinterens store festaften med
god mad, god underholdning, gode oplevelser blandt
gode mennesker.

Program:
- Velkomstdrink med stort Lysbilledshow over
årets begivenheder.
- 3 retters museumsmenu med 3 glas vin.
- Uddeling af MUSEUMSPRISEN 2014 – samt
- Historisk underholdning under middagen.
- Kaffe/the med avec’er.
- Danseopvisning.
- Fællesdans.
- Natmad.

MUSEUMSPRISEN 2014
Under middagen vil foreningen uddele årets
Museumspris. Prisen er en påskønnelse til frivillige
ildsjæle, der har udvist en særlig indsats for vores
kulturarv. Med prisen følger en pengegave.
Entre for medlemmer Kr. 150,00
Entre for ikke medlemmer Kr. 250,00
Beløbet skal være indbetalt SENEST TIRSDAG D. 4. FEBRUAR på
Konto nr. 6140 41 17 949. HUSK: Navn og medlemsnummer.
Deltagerbegrænsningen er sat til 80 deltagere. Først til mølleprincippet. Tilmelding: john@holmer-as.dk eller: 40 46 01 12

Kommende større arrangementer i 2014:

06. marts – kl. 18.00: Generalforsamling Ifølge traditionen begynder vi med …..forloren skildpadde.
14. – 19. maj: 17. maj i Norge 200 årsdagen for Norges frigørelse fra Danmark. Rejse til Lillehammer. Kr. 2.600,00
24. – april: Danmarks Borgcenter Rundvisning på det netop åbnede borgcenter.
24. maj: Forårsudflugten Går til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Museumsøen, og Roskilde Museum . Kr. 150,00
18. juni: Ekskursion til Nyord Vi gentager succen fra turen til Bogø..Nu til Nyord.
02. juli – 9. juli: Kulturhistorisk rejse Gudbrandsdalen. Museer, stavkirker, sætergårde. 3.700,00
07. september: Sensommerudflugten. Går til Kronborg i Helsingør og Kulturhuset VÆRFTET. Kr. 195,00
29.9. – 3. oktober: Marienburg v. Gdansk Tur til nordeuropas bedst bevarede middelalderborg. Kr. 4.750,00
Detaljerede programmer for rejser kommer med en af de først kommende nyhedsbreve. Ligeledes vil
foredrag i februar og marts blive annonceret god tid i forvejen.
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