Berigtigelse

30. september 2018

Kære medlem
I seneste udgave af nyhedsbrevet havde der desværre indsneget sig ikke blot én men hele to dato-fejl. Dem
vil vi hermed gerne både rette og ikke mindst beklage.

Status på Th. B. Thriges projektet
Den første fejl var at finde i højre-spalten vedr. arrangementet med rundvisning ved byggeriet på Thomas
B. Thriges Gade. Her blev fejlagtigt angivet to forskellige datoer i hhv. september og oktober. Den rigtige
dato er: Mandag, d. 8. oktober 2018. Det er fortsat fra kl. 15.30 til kl. 17.00, og mødestedet er stadig
Den Røde Boks på Fisketorvet. Pris for medlemmer/ikke-medlemmer er 20/40 kr., og der er et max deltagerantal på 30. Tilmelding kan ske til Jens Ulrik: jens.ulrik@live.dk

Tur til København (Erichsens Palæ og det nye boligkvarter i Nordhavn)
Den anden fejl var i tilmeldingsfristen til byforeningens tur til København, lørdag, d. 20. oktober. Her blev
det anført, at der er frist allerede på mandag, d. 1. oktober. Sidste frist for tilmelding er torsdag, d. 4. oktober. Du har med andre ord nogle dage mere at løbe på!
Her kan du opleve en spændende tur til København med både klassisk og ny arkitektur på programmet. Vi
har fået mulighed for at besøge Erichsens Palæ på Kongens Nytorv, der indtil fornyeligt husede Dansk
Bank. Københavns nyere arkitektur skal vi opleve på Nordhavnen med bl.a. FN-bygningen og The Silo, der
netop har modtaget RENOVER-Prisen for Danmarks bedste renoveringsprojekt. I dag rummer bygningen
38 unikke lejligheder.
Vi mødes i Odense, lørdag, d. 20. oktober, på bagsiden af Magasin kl. 8.00, hvor bussen holder. Der er
hjemkomst senest kl. 20. Prisen er fortsat 400 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet med fortrin for medlemmer. Tilmelding til Jens Ulrik:
jens.ulrik@live.dk - tlf.: 29854817. Tilmeldingsfrist: torsdag, d. 4. oktober.
Du kan læse mere om Erichsens Palæ her: http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/erichsenspalae
Og om Silo-byggeriet her: https://politiken.dk/kultur/arkitektur/art5947084/The-Silo-i-K%C3%
B8benhavns-Nordhavn-er-en-sk%C3%B8n-og-vanvittig-ombygning

Poul Jensens samling af Odense-Postkort
Husk også vores arrangement onsdag, d. 10. oktober, hvor Poul Jensens datter, Helle Munk Jensen, vil
fortælle om sin fars store samling af postkort fra Odense. Det finder sted på Dannevirke Soldaterhjem, Sdr.
Boulevard. Her vil der også være mulighed for at kigge på og købe fra Linds store bogsamling.
Tilmelding hos Jens Ulrik : jens.ulrik@live.dk
Pris for medlemmer: 40 kr. og for ikke-medlemmer: 80 kr.
Du kan også besøge vores hjemmeside for flere informationer: https://www.odensebyforening.dk/
kommende-arrangementer/

Byforeningen for Odense - www.odensebyforening.dk

