Sydvestjyske Arkiver

SVA

Studietur til Odense
med besøg i Tidens Samling, Historiens Hus samt Den Fynske Landsby
Onsdag den 3. juni 2015
Årets udflugt har Odense som mål. Her skal vi have en omvisning i Tidens Samling, der giver et
indblik i det 20 århundredes historie. Herefter besøger vi Historiens Hus, hvor vi skal høre nærmere om institutionen og de mange lokalhistoriske aktiviteter, der foregår i huset. Om eftermiddagen fører en sejltur på Odense Å os til Den Fynske Landsby, hvor en guide vil vise os rundt og bl.a.
fortælle om nogle af de huse der indgik i 1864-serien.
Prisen for at deltage i turen er 700 kr. pr. person inkluderet formiddagskaffe m. rundstykke,
frokost bestående af en sandwich og en to-retters middag om aftenen (excl. drikkevarer).
PROGRAM FOR TUREN:
Kl.
7.30
7.45
8.10
9.30-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00
17.30-18.45
18.45
Ca. 20.15

Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg
Opsamling ved Korskroen (parkeringsplads v. Shell-tanken)
Opsamling ved Holsted (Afkørsel 70, parkeringsplads v. OK-tanken)
Tidens Samling, Odense. Rundvisning og kaffe i to hold.
Gåtur eller bus til Historiens Hus (ca. 700 m.)
Historiens Hus v. Jørgen Thomsen (arkivchef, formand for SLA)
Frokost (sandwich) i Historiens Hus
Sejltur på Odense Å fra Munke Mose til Fruens Bøge
Gåtur eller bus til Den Fynske Landsby (ca. 1 km)
Rundvisning i Den Fynske Landsby
Den Fynske Landsby på egen hånd
Afgang fra Odense
Middag på Fjeldsted Skov Kro
Hjemtransport med stop ved Holsted og Korskroen
Ankomst Esbjerg

VIGTIG INFO:
- Mødetid senest 10 minutter før afgang/opsamling. Bussen kører på klokkeslettet og venter ikke!
- Tilbuddet gælder fortrinsvis medarbejdere/frivillige fra arkiver medlem af SVA. Påhæng kan
komme med, hvis der er ledige pladser (forhåndsreservation ved øvrig tilmelding)
- Der er plads til 50 personer på turen – tilmelding efter først-til-mølle princippet.
TILMELDING:
Tilmelding senest den 22. maj 2015 på e-mail:
rib@esbjergkommune.dk. Angiv antal, navn på
deltagerne, arkiv-navn samt påstigningssted.
Deltagergebyret på 700 kr. pr. person skal betales forud sammen med tilmeldingen, ved at overføre beløbet til kontonr. 9686 6270542725

