Årets udflugt lørdag d. 16. april 2016
Kære medlem hos Fynske Glasvenner.
I år tilbyder foreningen en chance for at besøge kunstnerparret Jytte Mørch og Torben Jørgensen hos Jørgensen &
Mørch Design i Fensmark, der er en glasvirksomhed, med Værksted, Galleri og Butik, som beskæftiger sig med
Kunstglas, Specialopgaver, Firmagaver, Reparation af glas samt Restaurering af antikt glas.
Bag den står Torben Jørgensen som siden 1977 har været tilknyttet Holmegaard Glas som designer og tidligere har
besøgt Fynske Glasvenner, samt hans kone Jytte Mørch der står bag glaskunst og billeder.

På turen vil vi også besøge Antikforretningen ”Kildevang Antik” i Hammer ved Næstved, som drives af Frede
Rasmussen og hans datter Rikke Fog Sørensen der er kendt fra DR TV’s Skattejægerne. Forretningen er helt unik med
et fantastisk udvalg af spændende antikviteter og ikke mindst glas.

På hjemvejen slår vi et smut forbi loppesupermarkedet Kirppu, som betyder Lopper på Finsk, beliggende i Bycenteret
Stakladen i Ringsted. Her vil være chance for et godt køb i de mange stande.

Program:
Kl. 08:00
Kl. 10:00
Kl. 11:30
Kl. 12:00
Kl. 13:30
Kl. 14:15
Kl. 15:30
Kl. 17:30

Afgang med Albjerg & Hovinds busser fra Dannebrogsgade Odense
Ankomst Fensmark
Afgang
Ankomst Kildevang
Afgang
Ankomst Stakladen og Kirppu
Afgang
Bussen retur i Odense.

Ovenstående er ca. tider og ændres efter behov under turen.
Pris for udflugten er kr. 250,- for medlemmer og hvis der er ledige pladser
kr. 300,- for ikke medlemmer. Betaling foregår i bussen.
Beløbet dækker bus og en Sandwich inkluderet drikkevarer som udleveres under turen.
Bindende tilmelding inden 1. april 2016 foretages til e-mail: fynske-glasvenner@mail.dk, tlf.: Søren på 50 88 53 76 eller
Steen på 24 97 08 31efter ”først til mølle princippet”.
Bemærk der er max. 50 pladser.
Vi forbeholder sig ret til at aflyse turen, hvis vi ikke finder deltager antallet tilstrækkeligt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

