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29. april 2019

Indbydelse, "en bondes hverdag"
Frilandsmuséet i Lyngby
torsdag den 23. maj 2019
Vi mødes ud for Frilandsmuséet
Kongevejen 100
2800 Lyngby
torsdag d. 23 maj 2019 kl. 10.45
Bus linie 184 og 194 holder lige uden for - der er stor parkeringsplads overfor.
Programmet er herefter således:
kl. 11.00 - 12.15 Rundvisning. Vi skal bevæge os udendørs!
kl. 12.30 - 14.00 Frokost i Frilandsmuseets restaurant.

Hvordan levede man på en bondegård før i tiden? Besøg på bondegårde og husmandssteder illustrerer, hvor bønderne sov, spiste, arbejdede og festede.
Bryggerset var gårdens aktive, travle hjerte, mens dagligstuen med sengesteder var
den tætte ramme om samlivet og livsforløbet i hverdagen og til højtiderne.
Landbefolkningens boliger udviklede sig i et tæt samspil med de lokale forhold. Vi kan
se sammenhængen mellem lokal byggeskik og forskellige egnes landskaber, ressourcer
og muligheder.
På turen ser vi på forskelle i rige og fattige bønders boliger, og vi følger udviklingen og
forandringerne i bøndernes byggeskik og boligindretning over et par hundrede år.
Deltagelse i arrangementet er gratis, dog er drikkevarer til frokosten for egen regning.
Tilmelding til dette arrangement kan ske pr. mail til foreningens sekretær Jette Dipo
på mail jettedipo@hotmail.com – eller ved at udfylde og sende vedlagte slip.
Tilmeldingen skal være Jette Dipo i hænde senest tirsdag den 14. maj 2019.
Husk venligst at melde afbud, såfremt du, efter at være tilmeldt, alligevel ikke kan
deltage.
Mange venlige hilsener
Bestyrelsen
PS: Følg udviklingen, gå ind på foreningens hjemmeside: www.di-pensionist.dk
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TILMELDING

Sæt X
Ja tak, jeg vil gerne deltage i rundvisningen: "En bondes hverdag"
i Frilandsmuséet, Kongevejen 100, 2800 Lyngby
torsdag d. 23. maj 2019 kl. 10.45
med efterfølgende frokost i Frilandsmuséets restaurant.

Navn: ____________________________________________________________
(blokbogstaver)

Din tilmelding skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 14. maj 2019.
Sendes til:
Jette Dipo
Støden 3, 2 lejl. 521
4000 Roskilde

Du kan inden for samme tidsfrist tilmelde dig ved at sende en e-mail til:
jettedipo@hotmail.com
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