4. juli 2007
TEM

Mødeindkaldelse til
Landsmøde i dragt- og tekstilpuljen
Viborg og Aalborg
5.-6. september 2007

Kære medlemmer!
Så nærmer tiden sig for vort sensommermøde 2007.
Jeg må indskærpe, at tilmeldingsfristen skal overholdes!
Tilmeldingsfrist: senest 14. august 2007 til
tem@dengamleby.dk eller pr. brev/telefon 61280523.
Som vanligt udleveres det endelige program med landsmødets punkter og
indlæg på selve mødet. Værtsmuseernes programmer fremgår af
mødeindkaldelsen.
Det er væsentligt, at så mange som muligt overnatter samme sted, da Anette
Tonn-Petersen har tilbudt faglig aftenunderholdning! - Inger Bladt fra vort
nye medlemsmuseum, Aalborg Historiske Museum, anbefaler overnatning
på:
Et godt og billigt sted er Aalborg Vandrerhjem. Se linket:
http://www.danhostelaalborg.dk
Vil et puljemedlem påtage sig at modtage og samle tilmeldingerne til
overnatning, så meld dig til tem@dengamleby.dk snarest!
Værtsmuseernes programmer:
Dag et: Program for 5. september i Viborg
•
•
•
•
•
•

Ankomst kl. 11.45 til Viborg Stiftsmuseum, Hjultorvet 9-11, Viborg
(Tog fra København-Århus ankommer kl. 11.33).
Kl. 12.00-12.25: Henning Ringgaard Lauridsen, Viborg Stiftsmuseum:
Tekstilindustri på Viborg egnen.
Kl. 12.30-13.30: Frokost pris 75 kr. + drikkevarer
Kl. 13.30-13.50: Solveig Hoberg: ”Inderst inde ønsker enhver kvinde
Asani”.
Kl. 14.00-14.30: Klip fra to ASANI film og kortfilmen (5-10 min) ”Stof til
eftertanke”.
Kl. 14.30-15.30: Vi ser på Viborg Stiftsmuseums genstande fra ASANI,
på gamle dameblade med ASANI reklamer og Museets udstillinger.

•
•

Kl. 15.30-16.00: Eftermiddagskaffe, frugt og vand.
Kl. 16.00-16.40: Første del af dragtpuljens landsmøde.

Kl. 16.45: Afgang til Bus stationen, bus til Aalborg kl. 17.10 (mødetid kl.17.00)
Til jer, der kommer kørende i bil, kan vi anbefale at parkere på P-pladsen ved
Golf Hotellet (se kortet). Her er der altid plads og kun 10 min. gang til Viborg
Stiftsmuseum

Dag 2: Program for 6. september i Aalborg
Bemærk, hvis op til 30 personer deltager i landsmødet, afholdes det på
Aalborg Historiske Museum, og hvis over 30 personer deltager, bliver mødet
afholdt på Lindholm Høje Museet.
•

kl. 9.30: Ankomst til Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 9000
Aalborg eller Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

(Afgang med bus 13 Aalborg Vandrerhjem 8.54, ankomst Jomfru Ane Gade (5
minutter fra ÅHM) kl. 8.57
Med bus fra Vandrerhjemmet til Lindholm Høje med bus 13 kl. 8.42, skift til
bus 2b, ankomst til Hvorupvej/Vangen 9.09 og gå derfra til museet.)

•

kl. 9.30-11.30: Inger Bladt: Fra Aalborg Historiske Museums gemmer.
Genbrug i fortid og nutid, arbejdstøj fra Jyden, og nogle fine kjoler fra
”Damernes Kjoleatelier” fra 1920erne og 1930erne. Rundvisning på
museet.

Kaffe med rundstykker indlagt i programmet.
•
•
•

11.30-12.30: Dragtpuljemøde, anden del
12.30-13.30: Frokost (hvis det er på LHM spiser vi i Cafeen, hvis det er
på ÅHM i mødelokalet) – se pris nedenfor.
13.30-16.30: Dragtpuljemøde, fortsat

Hjemrejse: Der går tog mod København 16.59 (ank. 21.29)
Morgenkaffe med rundstykker, frokostsandwich og drikkevarer, samt
eftermiddagskaffe og kage skulle kunne gøres for 100 kr., både på ÅHM og
på LHM.
Med venlig hilsen
Værtsmuseerne &
Tove Engelhardt Mathiassen
Museumsinspektør, cand. phil. & puljesekretær

