
  

 

 

 

Kære medlemmer 

I inviteres hermed på en spændende heldagstur til 

Tønder med guidet rundvisning, Tønder Kunstmuseum m. introduktion og frokostbuffet, 

Museum Nolde med rundvisning. 

Fredag, den 26. april 2019 med følgende program: 

Kl.9.15: Afgang med bus fra P-pladsen ved Folkehjem. Husk at komme i god tid! 
I bussen nyder vi et rundstykke med kaffe til. 

Kl. 10.00: Ankomst til Tønder. Med start herfra får vi en guidet rundvisning i det historiske Tønder.     

Kl. 11.30: Tønder Kunstmuseum hvor vi starter med en introduktion på ca. 15 minutter.  
Her deles vi af pladshensyn i cafeen op i 2 grupper. Den ene gruppe går til cafeen hvor der står en 
lækker frokostmenu klar med en genstand til. Den anden grupper ser museet. Kl. 13.00 går den anden 
gruppe til cafeen mens den første ser museet. Vi kan bl.a. se følgende 3 interessante udstillinger: 

 First Movers: En udstilling om 3000 års møbelhistorie startende med egyptiske møbler og helt 
frem til stole af Wegner og Finn Juhl. 

 Kvindernes surrealisme med bl.a. Franziska Clausen 

 Derfra hvor vi stod – Sønderjyderne i 60-erne og 70-erne. Vi ser boligdelen af en gennemgå-
ende udstilling i Museum Sønderjylland. 

 Herefter kan anbefales at se vandtårnet med Wehners møbeludstilling. 

Kl. 14.00: Vi kører til museum Nolde. Undervejs får vi kaffe og kage i bussen ligesom der fortælles lidt om den 
verdenskendte kunstner Nolde. I Nolde museet starter vi med en rundvisning på ca. 1 time. Vi kan 
b.la. se årsudstillingen: ”mennesket i mine billeder” og særudstilling af malerens keramik. Vi opdeles i 
de samme grupper som fra Tønder. Herefter er der tid på egen hånd. 

Kl. ca. 16.30:  Går turen tilbage til Aabenraa. Vi kan nyde en øl eller en vand på hjemturen.  

 
Pris pr. person: 450 kr. Vi kan være max. 50 i bussen – så skynd dig at melde dig til! 
Beløbet bedes indbetalt på konto: reg. nr. 7910 Konto: 0001037558 og inkluderer: bus, entréer, rund-
visning i Tønder, introduktion Tønder Kunstmuseum, rundvisning i Museum Nolde, rundstykke og kaf-
fe i bussen, frokostbuffet med en genstand, kaffe, kage og drikkevarer i bussen, jfr. programmet. 
 

Tilmelding senest mandag d. 1. april på: www.aabenraabyhist.dk. Har du ikke adgang til internettet kan tilmelding 
ske til: Else Runge Petersen - 21 71 53 06 eller Svend Nielsen 30 89 63 36. 
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