Hedorfs Seniorforening
Generalforsamling og sommerarrangement
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 10:250.000 dyr og syv mio. liter
Besøg og rundvisning på H.C. Andersen Museum i Odense
samt generalforsamlig og frokost på Den Grimme Ælling.
Skriv venligst om du enten KUN deltager til generalforsamlingen eller til hele arrangementet.

Vi mødes ved H.C. Andersen Museum, Claus Bergs Gade 11, Odense kl. 10:25
Rundvisning starter kl. 10.30
Efter rundvisningen har vi mulighed på egen hånd til at besøge flg:
H.C. Andersens Hus (Fødehjem), Hans Jensens Stræde 45
H.C. Andersens Barndomshjem, Munkemøllestræde 3-5
Møntergården, Møntestræde 1
Børnekulturhuset Fyrtøjet, Møntestræde 1

Program
Kl. 10:30 – 11:15
Kl. 11:15 – 12:50
Kl. 13:00 – 13:30
Kl. 13:30 – 15:30
Kl. 15:30

Rundvisning – H.C. Andersen Museum
Dagsbilletten gælder til alle 5 museer på ruten.
Generalforsamling på Den Grimme Ælling. Odense
Frokost & Lotteri
Bussen kører retur til København

Bus fra Kastrup – H.C. Andersen Museum, Odense
Korsvejens skole ca. kl. 08:00
DGI byen, København ca. kl. 08:30
Høje Tåstrup st. ca. kl. 09:00
H.C. Andersen Museum, Odense kl. 10:20
Hvis der bliver ændringer i busplanen, får i besked.
Hvis der er mulighed på ruten, at der er en til- og frakørsel, kan i blive samlet op.

Manden med de mange ansigter.
Som i dag var der også på H.C. Andersens tid mange holdninger til den høje, ranglede person
fra provinsen. Han passede måske ikke helt ind, men insisterede også selv på at stikke ud.
H.C. Andersen var og er noget særligt, fuld af modsætninger, nuancer og facetter.
Hele sit liv satte digteren sit enorme talent ind på en afgørende opgave; at forstå sig selv, og
hvad det vil sige at være menneske. Hans liv og kunst gør verden rigere, dybere og mere
forunderlig.

I forunderlige fodspor
Ingen andre steder i verden kommer du så tæt på H.C. Andersen som her i Odense. Træd i
hans fodspor og oplev de ikoniske steder, som inspirerede digteren. Hans fødehjem. Hans
barndomshjem. Vaskepladsen og åen. Mærk stemningen i byens gamle gader og gå på
opdagelse i museerne undervejs.

Restaurant Den Grimme Ælling i Odense
Hans Jensens Stræde 1 – Odense C.
Den Grimme Ælling ligger i et flot bindingsværk hus i en sidegade til Nørregade.
Der har været restaurant på stedet siden 1953
Du vil kunne nyde Ællingens store tag-selv danske Frokostbuffet.

Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:
Indbetaling

Gratis
kr. 350,00
Reg. nr. 6735 konto nr. 1064422 – HUSK NAVN

Transport Aalborg:
Transport øvrige Jylland

Tilskud pr. medlem kr. 600,00
Tilskud pr. medlem kr. 400,00

Tilmelding senest den 08. April 2019 på mail linda.fischer@dhl.com eller på
tlf. 43489506 – 25121099.
Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Hedorfs Seniorforening
Bestyrelsen

