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Invitation til fælles møde i Århus
for Fynske Glasvenner og Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
lørdag den 20. maj 2017 kl. 10:30 Åbent fra 10:00
Mødet afholdes på: Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg.
Herregårdsanlægget. Bygning 4206, lokale 139
I år mødes vi i Moesgaards foredragssal, der ligger i den nordlige(venstre) sidefløj bygget i røde
mursten, i den ende som er nærmest den hvide hovedbygning. Vi skal op ad en murstenstrappe og
ind gennem en dobbeltdør. Det er lokalet lige inden for døren til højre.

I år byder mødet først på et foredrag om LUSTREGLAS
Inspireret af en artikel i Antik & Auktion
nr.8 december 2016 Særpræget SKØNHED
Ægteparret Marianne Harboe og Hans Dal har i
en del år samlet på Carnival glas/lustre glas
Derfor har vi inviteret Hans Dal til at fortæller og vise glas fra sin
samling af lustre glas / Carnival Glass.
Dagen slutter traditionelt med loppemarked og diskussion over medbragt glas.
Program:
Kl. 10:30

Velkomst og gennemgang af dagens program.

Kl. 10:45

Hans Dal fortæller om sin fascination af Lustre glas.

Kl. 13:00

Så er det tid at spise den medbragte Frokost.

Kl. 14:00

Loppemarked og hyggelig glassnak medlemmerne imellem.

Kl. 15:30

Tak for denne gang og på gensyn.

Transport: Fyn - Århus: Transporten foregår i private biler, vi håber, at de som har plads i bilen
tilbyder pladsen til andre. Foreningen vil være behjælpelig med at skabe kontakt mellem de, som
har ledige pladser, og de som mangler. Steen vil på tlf.: 24 97 08 31 modtage tilbud og ønsker om
kørselslejlighed.
Seneste dato for henvendelse er den 17. maj 2017
Bestyrelsen finder, at en passende betaling for kørelejlighed er 100,- kr.
Transport: Aalborg – Århus: Samme procedure og pris som ved kørsel fra Fyn, men her er det
Torben som på tlf.: 24 25 07 98 modtager tilbud og ønsker om kørselslejlighed.
Venlig hilsen. Bestyrelserne

