
Nyhedsbrev — 9. jan. 2023

Kære Medlemmer.
 
Vi glæder os til at møde jer til vores Nytårskur torsdag den 26.
januar i Skt. Knud Salen, Odense Domkirke.
Vores gæstetaler i år er arkitekt Christian Tilma, associeret partner hos Praksis Arkitekter. Han vil fortælle om tegnestuen, og
hvorfor han sagde ja til at repræsentere Byforeningen i Odense Kommunes Arkitekturråd.

Nytårskur
Dato: torsdag den 26. januar

Program
Kl. 19.00 – 19.15. Formanden byder velkommen
Kl. 19.15 – ca. 20.15. Årets gæstetaler
Kl. ca. 20.15 – 22.00 Spisning og fri snak!
 
Vi serverer en let anretning, et glas vin eller to samt kaffe/the.
Pris 150 kr. Indbetales forud på MobilePay 2011ZH eller konto 6845 1003047
Tilmelding jens.ulrik@live.dk
Deadline for tilmelding. Søndag den 22. januar.
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Besøg på Vestre Skole torsdag den 19. januar kl. 16.30 – ca. 18.
Souchef Dorte Breuning vil fortælle om Skolens historie. Herunder særlige nedslag igennem tiden fra 1897 – 2022 blandet med lidt
skolehistorie og Vesterbrohistorie, bygningernes og ombygningernes historie. Med oplægget følger billeder og små anekdoter fra skolelivet
på Vestre Skole og rundvisning.

Tid: Torsdag den 19. jan. kl. 16.30 – 18.00.
Sted: Roersvej 10
Pris: Deltagerpris 20 kr. for medlemmer, 40 kr. ikke medlemmer.
Tilmelding: jens.ulrik@live.dk 
 

museumodense.dk
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Nye tider - nye fredninger
Den 22. november 2022 lancerede Det Særlige Bygningssyn deres strategi for prioriteringer de næste ti år. Strategien blev præsenteret på
Det Kongelige Akademis Arkitektskole af formanden for Det Særlige Bygningssyn, Jens Toftgaard, kulturchef ph.d. ansat ved Bymuseum
Odense. Byforeningen har inviteret Jens Toftgaard til at fortælle os om strategien.

Tid: Tirsdag den 21. februar. kl. 16 – ca. 17.30.
Sted: Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 8-9.
Pris: Deltagerpris 20 kr. for medlemmer, 40 kr. ikke medlemmer.
Tilmelding: jens.ulrik@live.dk 

Overblik arrangementer/møder
 

Torsdag den 19. januar. Besøg på Vestre Skole
Tirsdag den 24. januar. Bestyrelsen holder møde med den nye direktør i By – og Kulturforvaltningen Erik Jespersen
Torsdag den 26. januar: Nytårskur
Tirsdag den 21. februar. Nye tider - Nye fredninger

Følg Byforening Odense på Facebook

info@odensebyforening.dk
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Om Byforening Odense - By & Land
Byforeningen for Odense blev stiftet den 8. april 1976. Foreningen blev dannet med det formål at arbejde med emner vedrørende Odense
Bys liv i fortid, nutid og fremtid samt øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og æstetiske værdier. 

Ønsker du at blive medlem får du mulighed for:
- at følge byens udvikling og forandring
- at være med til at passe på bevaringsværdige miljøer i Odense
- at besøge steder i Odense, som du umiddelbart ikke har adgang til
- at møde mennesker, der ligesom dig er interesserede i Odense
- at modtage nyhedsbreve, som informerer om arrangementer og bestyrelsens arbejde
- at deltage i den årlige generalforsamling samt nytårskur og være med til at præge arbejdet i foreningen.

Alle privatpersoner, beboer-/grundforeninger og virksomheder kan blive medlem af Odense Byforening. Et privat medlemskab koster årligt
100 kr. Ønsker du at blive medlem, sker indmeldelse til foreningens kasserer Erik Kempf email: kasserer@odensebyforening.dk

Se mere på www.odensebyforening.dk
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