www.glashistoriskselskabaalborg.dk
www.fynske-glasvenner.dk

Invitation til fælles møde i Århus
for Fynske Glasvenner og Glashistorisk Selskab Aalborg*1976
lørdag den 22. marts 2014 kl. 11.00 Åbent fra 10.30
Mødet afholdes på:
Moesgård Museum, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg.
I år mødes vi i Moesgaards foredragssal, som 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 en præsentation af det digitale bibliotek for Dansk Glashistorie, senere skal
vi høre om en glassamlers passion og oplevelser med glasset. Dagen slutter traditionelt med
loppemarked og diskussion over medbragt glas.
Program:
Kl. 11.00

Velkomst og gennemgang af dagens program.

Kl. 11.05

Eksempler på hvad der gemmer sig bag indholdsfortegnelsen for det digitale

bibliotek.

Kl. 11.20

Jan Kock fortæller lidt om baggrunden for det materiale, der nu er lagt ud.

Kl. 11.50

10 min. pause

Kl. 12.00

Kim Hansen, aktuel med sin nyudgivne bog om hinkesten, har ladet sig overtale til at
komme og fortælle om samt vise os eksempler på sine interessante hinkesten.
De som tidligere har hørt Kim ved, at han er en meget levende fortæller, til mødet i Århus
har han lovet at tage lidt nye ting op i forhold til tidligere arrangementer.

Kl. 13.00 ca. Frokost – medbragt.
Kl. 13.45

Loppemarked og hyggelig glassnak medlemmerne imellem.

Kl. 15.00

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. Steen vil på tlf.: 24970831 modtage tilbud og ønsker om kørselslejlighed.
Seneste dato for henvendelse er den 14. marts
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

