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Program 2021: Årsmøde på Bornholm og arrangement på Københavns nye
Bymuseum
 

 
Kære medlemmer af Pensionistgruppen i PLCF.

Der er en lille ændring i programmet.

Der er et enkelt medlem der har henvendt sig vedrørende transport fra Rønne til Svaneke.  Når vi ved hvem der skal til årsmødet, Vil vi se om

der kan etableres noget samkørsel.

 

I og ledsager inviteres til årsmøde 2021 på Bornholm, 21. – 23. september.

Afgang Ystad 12.30. Ankomst Rønne 13.50. Rønne –Svaneke 30 km.

Program:

Tirsdag d. 21. september:

14.30 – 15.30: Ankomst til Hotel Siemsens Gaard, Havnebryggen 9. 3740 Svaneke

                       Kaffe, te, kage.

15.30 – 17.00: Byvandring med guide i Svaneke.

17.30 -          : Årsmøde.
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Tirsdag den 2. november kl 11.00 er der arrangeret en Guide tur på Københavns nye flotte Bymuseum.

Museets nye bygning er det tidligere overformynderi fra 1894, og bygningen, som er blevet virkelig smukt restaureret til formålet, er i sig selv

en stor seværdighed.

Arkitekterne Rørbæk og Møller Arkitekter og Leth & Gori har sammen stået for projektet, der både har sikret bygningens historiske kvaliteter og

fine udsmykning, og samtidig gjort den velegnet til at huse et moderne museum, hvilket ikke nødvendigvis er så let.

Det er en fryd for øjet og dejligt, at så fin en bygning får offentlig adgang efter at have fungeret som kontorer i mange år.

Info om pris og tilmelding kommer senere.
På bestyrelsens vegne
Stig Bergmann
-PS: billedet er fra indgangspartiet.

19.00 -          : Middag. 2 retter. (Drikkevarer for egen regning) og socialt samvær.

Onsdag d. 22. september:

07.30 -          : Morgenbuffet.

09.00 -          : Afgang med bus – til Frederiks Stenbrud og Randkløve Skår.

10.00 – 11.00: Østerlars Rundkirke med guide.

11.30 -          : Oluf Høst Museet i Gudhjem – med guide.

12.30 – 14.00: Frokost på Ellas Restaurant & Konditori i Allinge. (Drikkevarer … )

14.30 – 16.30: Besøg på Hammershus Besøgscenter med guide.

Ca. 17.00 -    : Hjemme i Svaneke med lidt tid på egen hånd!

19.00 -          : Middag. 2 retter. Socialt samvær.

Torsdag d. 23. september:

07.30 -          : Morgenbuffet – og derefter i egne biler  afgang mod

                      Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1. 3760 Gudhjem.

10.00 -          : Bornholms Kunstmuseum – med guide.

Derefter slut på programmet. Færge Rønne – Ystad – afg. Rønne 13.30!

 Tilmelding sker ved indbetaling af medlemmer 2150 kr og ikke medlemmer 2300 kr. til konto 1671  578045

*                          senest d. 3. august.

 

https://bergmann.us1.list-manage.com/track/click?u=bacba5d76d6361d870eba790f&id=61611f138f&e=ee7d0b545c
https://bergmann.us1.list-manage.com/track/click?u=bacba5d76d6361d870eba790f&id=edd67fb9c8&e=ee7d0b545c

