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Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn
- Kulturhistorisk forening for Syddjurs Kommune

Kære medlemmer af Museumsforeningen

Bustur til Christiansfeld - lørdag den 21. maj 2022.

Christiansfeld er i dag et stykke unik byplanlægning med lange lige linjer og imponerende arkitektur
og er ét af 7 verdensarvssteder i Danmark udnævnt af UNESCO.
Brødremenigheden skabte deres eget bud på det perfekte samfund – med symmetri, fællesskab og
lighed imellem byens folk. Den stadig eksisterende Brødremenighed er et vidnesbyrd om en enestående kulturel tradition og historie.
Du kan læse mere ved at følge dette link: Christiansfeld - Museum | Kolding (museumkolding.dk)
Her er program for bustur og bindende tilmelding:
Vi kører fra P-plads: Fregatten Jylland - Bus P-pladsen ved Bogbyen/tidligere turistbureau.
Afgang præcis kl. 8.00.
Vi kører direkte til Ejer Bavnehøj. Her vil vi udendørs nyde friskbrygget formiddagskaffe, med et
smurt rundstykke, og der vil være mulighed for et toiletbesøg. Herefter køre vi videre til Christiansfeld, hvor vi besøger det berømte honningkagebageri på Lindegade og aflægger et kort besøg ved
genforeningskirken Tyrstrup.
Kl. 12.30:
Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld, hvor der er frokost bestående af en lækker platte.
OBS! drikkevare for egen regning!
Kl. 14.00 – 15.30:
Byrundtur på 1,5 til 2 km med guide, som møder os ved hotellet. Alternativer til at gå med på rundturen er at aflægge det nærliggende museum et besøg – eller blive på hotellet.
Husk! påklædning og fodtøj efter vejrforhold.
Kl.15.30:
Byrundturen afsluttes på hotellet. Kaffe og husets lækre honningkage indtages.
Herefter køre vi tilbage til Ebeltoft med forventet ankomst ca. kl. 19.
Pris pr. medlem er 495.- kr. Vi har tilmeldt max. 50 personer. Derfor først til mølle princippet!
Bindende tilmelding og indbetaling senest den 29. april.
Indbetaling på kontonummer

9360 – 0009599002

Husk at påføre navn(e).

Af hensyn til bestilling af guider vil vi gerne have besked om tilmelding, og hvis man fravælger byrundturen.
Tilmelding sker ved – enten at skrive tilbage på denne mail – eller på info@ebeltoftmuseumsforening.dk – eller på telefon 20 19 38 79.
Endelig tilmelding er først sket efter rettidig indbetaling.

Guide: Else-Marie Hjort
(vores foredragsholder 3.3.22)

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen for Museumsforeningen
for Ebeltoft og Omegn
https://ebeltoftmuseumsforening.dk

