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Invitation til fælles møde i Århus 
for Fynske Glasvenner og Glashistorisk Selskab Aalborg*1976 

lørdag den 20. april 2013 kl. 11:00 
 

Mødet afholdes på: 
Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg 
Mødet er henlagt til Auditorium 5. 
Når man har parkeret bilen oppe ved Alléen og går ned mod Moesgård, passerer man et par 
hvidkalkede bygninger, hvorefter der følger to længer i røde mursten. Gå til højre langs den 
højre bygning. Her er der en lav rampe op til indgangen til Antropologi. Her går I ind og ligefrem til 
Auditorium 5. 
Dørene vil være åbne fra kl. 10.30 
 

Program: 
Kl. 11:00                                            

Udsøgt foredrag om 
Dansk Europæisk Glassamling v/ Erik Bjørnskov, Esbjerg 

Erik Bjørnskov fortæller og viser glas fra sin eksklusive store og flotte samling  
af Danske og Europæisk glas. 

 
Kl. 12.30 ca.                                                      Pause./frokost 

Da cafeen på Moesgård er lukket i vintermånederne, må man medbringe 
 proviant og drikkevarer til eget forbrug. 

 
Kl. 13:30           Medlemmerne stiller op til deres eget Købe/ Salgs og Byttemarked,  

hvor man under hyggelige former kan få sig en glassnak og måske gøre et fund. 
 
Kl. 17:00                                                 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. Irene vil på tlf.: 65 97 80 70 modtage tilbud og ønsker om 
kørselslejlighed. Seneste dato for henvendelse er den 8. april. 
Bestyrelsen finder, at en passende betaling for kørelejlighed er 100,- kr. 
 

Transport: Aalborg – 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. Jette Steen vil på tlf.: 98 28 16 19 modtage tilbud og 
ønsker om kørselslejlighed. Seneste dato for henvendelse er den 8. april. 
Bestyrelsen finder, at en passende betaling for kørelejlighed er 100,- kr. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelserne 


