Julearrangement 2021
Lørdag den 04. December 2021 kl. 10.50
Velkommen til Svendborg
Vi mødes på græsplænen ved museets indgang 10:50.
Danmarks Forsorgsmuseum
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Kl. 11:00 starter vi rundturen og efterfølgende kan vi gå rundt på egen hånd
efter formidlerens anvisninger, det vil primært foregå udendørs.
På museet får du adgang til en ellers ofte skjult eller glemt del af historien. Historien om de
mange mennesker, som har levet eller lever på samfundets skyggeside.
Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg som den har
udspillet sig på så forskellige institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggårde,
arbejdsanstalter og alderdomshjem - med særligt fokus fra midten af 1800-tallet og frem til
i dag.
Her er åbne døre ind til dele af vores samfunds historie, som ellers har været skjult bag
mure, pigtråd og tabuer. Her fortælles de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de
hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses historier.
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Fattiggård i godt 100 år
I 1872 blev Fattiggården i Svendborg bygget, og det var med stor stolthed, at byen kunne
åbne en for tiden så moderne og fremsynet anstalt for alle dem, som ikke kunne klare sig
selv, eller som man mente trængte til genopdragelse.
Når man passerede porten til Fattiggården, blev man ’indlagt’. Man mistede sine
borgerlige rettigheder: Stemmeret, ejendomsret, værgeretten over ens børn samt retten til
at gifte sig. Det blev vurderet, om man var ’værdigt eller uværdigt trængende’. De værdige
skulle bo i Forsørgelsesanstalten, hvor man f.eks. fik lov at sove i senge med madrasser.
De uværdige skulle bo i Arbejdsanstalten. Her var der tremmer for vinduerne, pigtråd på
murene, og man blev opdelt i kvinder og mænd. Begge steder var der arbejdstvang.
Frem til 1961 fungerede Fattiggården som en anstalt, hvor man mistede sin frihed. Stedet
var i funktion frem til 1974, hvor det blev lukket - som en ’skamplet på byen’.

Frokost kl. 13:30
KoK Brasserie og Cafè
Ramsherred 4
5700 Svendborg
Julebuffet
Forret - serveres ved bordene!
Marineret hvide sild
Karrysalat
Æg - rejer - mayonaise - citron
Stegt fiskefilet - remoulade - citron
Buffet - hovedret:
Tarteletter - høns - asparges
Æblebraiseret svinebryst - “Æbleflæsk”
Julemedister - rødkål
Buffet - dessert:
Udvalg af ost - marineret og syltet tilbehør Ris á l´amande – kirsebærsauce
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Tilmeld dig senest fredag den 03. November 2021 til linda.fischer@dhl.com
tlf. 25121099
Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Gratis
Kr. 300,00

Bustransport fra Sjælland/Svendborg
Transport Aalborg/Nordenfjords :
Transport øvrige Jylland/Fyn :

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Se Bustransport
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 400,00

Bustransport Sjælland/Svendborg/retur.
Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup: kl. 07:30.
Høje Tåstrup station (påstigning ved p.plads) Høje Taastrup Blvd. 34, 2630 Taastrup: kl. 08:00.
Afkørsel 43 Halskov, Storebæltsvej 4220 Korsør (påstigning ved cafeteria Storebælt) kl.09:15.
Nyborg St. Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg: kl.09:45.
Retur med bussen ca. kl. 17:00 fra Svendborg.
Skriv ved tilmelding hvilke opsamlings sted du/I vil samles op.
Vi glæder os til at se jer igen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hedorfs Seniorforening

Ekstra information
Vedlagt aktivitetslisten og nye datoer for arrangementer 2022.
Husk også at du på vores hjemmeside kan se vores invitation og foto fra vores arrangementer.
https://www.hedorfsseniorforening.dk
Bestyrelsen har besluttet at vi fremover vil sende en hilsen til runde, 75 & 85 års fødselsdage.
Send derfor din fødselsdag til Linda Fischer så vi kan sende dig en hilsen til din fødselsdag.
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