Nyhedsbrev

25. september 2018

Status på Th. B. Thriges projektet
Den 15. marts 2017 var Byforeningens medlemmer inviteret på
Rådhuset, hvor projektchef Stig Langsager fortalte om planerne
for Th. B. Thrigegades forvandling fra motorvej til nutidig by.

Kommende
arrangementer:

Nu inviteres Byforeningens medlemmer igen. Denne gang til en
rundvisning i området, som det ser ud nu med Stig Langsager
som rundviser.
Status på TBT
Tidspunkt: Mandag den 8. okt. kl. 15.30 - 17.00 ǀ Mødested:
Den røde boks ǀ Pris: 20/40 kr. ǀ Max 30 deltagere ǀ Tilmelding:
Jens Ulrik: jens.ulrik@live.dk

Mandag, d. 8. sept. kl.
15.30-17.00 ved Den
Røde Boks.

Poul Jensens samling af Odense-postkort

Pris: 20 kr./40 kr.

Poul Jensens datter, Helle Munk Jensen, vil fortælle om sin fars
store samling af postkort fra Odense. Arrangementet finder sted
onsdag, d. 10. oktober på Dannevirke Soldaterhjem Sdr. Boulevard.
Program
18:30 - 19:00:
Linds bogsalg
19:00 - 20:00:
Foredrag v. Helle Munk Jensen
20:00 - 20:30:
Pause
20:30 Medlemmer, som har en historie/interesse eller
en samling med Odense-postkort, man gerne vil fortælle om, opfordres til at kontakte Jens Ulrik :
jens.ulrik@live.dk

Odense-postkort

Pris: 40/80 kr.

Onsdag d. 10. okt.
kl. 19.00-22.00

Tur til København (Erichsens Palæ og det nye boligkvarter i Nordhavn)
Byforeningens medlemmer inviteres til en spændende tur til København med gammel og ny arkitektur på programmet.
Danske Bank har solgt det smukke palæ, men via Steen Møller Hansen, Danske Bank i Odense, har vi fået adgang til den gamle bygning. Rundvisningen tager 1,5 – 2 timer og er ikke egnet for gangbesværede, da der er
mange trapper og andre forhindringer.
Københavns nyere arkitektur skal vi opleve i Nordhavnen med bl.a. FN-bygningen og The Silo, der netop har
modtaget RENOVER-Prisen for Danmarks bedste renoveringsprojekt. Siloen var tidligere kendt som siloen ”
Hva drikker Mølr ”. I dag rummer bygningen 38 unikke lejligheder.
Program: Erichsens Palæ kl. 11.30 – 13.30 ǀ Frokostpause 13.30 – 15.00 ( på egen hånd) ǀ Afgang til Nordhavnen ǀ Forplejning: Der serveres en kop kaffe/te og et rundstykke i bussen på vej til Kbh. og en sandwich på
vejen hjem.
Dato: Lørdag, den 20. oktober med afgang bag Magasin kl. 8.00 og hjemkomst senest kl. 20.
Pris: Medlemmer 400 kr./Ikke-medlemmer 500 kr. Tilmelding efter først til mølle princippet med fortrin for
medlemmer.
Tilmelding til Jens Ulrik jens.ulrik@live.dk - 29854817. Når beløbet er indbetalt på konto: 68451003047
senest mandag den 1. oktober, er man på deltagerlisten.

Byforeningen for Odense - https://www.odensebyforening.dk

Dannevirke Soldaterhjem, Sdr. Boulevard

Pris: 40 kr./80 kr.

Københavner-tur
Bag Magasin
Lørdag d. 20. okt.
kl. 8.00-20.00
Pris: 400 kr./500 kr.

