Kære DP-seniorer
Hermed indbydelse til et forrygende forårsarrangement, som i år går til
Esbjerg den 24.- 25. april 2020.
Arrangementet indeholder den årlige generalforsamling, kulturelle oplevelser, hyggeligt
samvær og et spændende indblik i Esbjergs udvikling.

Program:
Fredag den 24. april 2020
Vi ankommer til Sankt Nikolaj skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg
Let frokost (sandwicher, øl, sodavand og kaffe)
Kort beretning om skolen vi er på ved skoleleder Jørgen Jensen
Aktuelt nyt fra DP ved Karsten Suhr
Generalforsamling
Esbjerg-evangeliet UC Syd, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø

12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 12.45
12.45 – 13.45
14.00 – 15.00
15.15 – 17.00

Udflugt ved Poul Sørensen. Esbjerg Evangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri, der fortolker
bibelen i billeder og tekst i et moderne sprog udført af kunstneren Erik Hagens.
Guidet rundtur.
Indkvartering hotel Scandic Olympic, Strandbygade 3, 6700 Esbjerg
Middag og underholdning med sang og musik v. Mogens Olesen

17.15 –
19.00 –

Lørdag den 25. april 2020
Morgenmad på hotellet
Esbjerg – en utrolig historie

07.30 – 08.30
09.00 – ca.13

Arrangement indledes med et kortere oplæg ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
om Esbjerg Havns og bys historie. Det foregår i Samlingssalen på Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
Torvegade 47, 6700 Esbjerg Efter foredraget går deltagerne til Museumspladsen, hvor
Darum Busser er parat til at tage deltagerne på en tur »på havnen« med en medarbejder
ved Esbjerg Havn som guide. På den måde kommer vi inden for på det afspærrede område,
man normalt ikke har adgang til. Arrangementet slutter ca. kl. 13.
Hele arrangementet: let frokost med øl/vand og kaffe, rundvisning på Esbjerg Evangeliet,
2-retters menu med tilhørende vin og overnatning på Scandic Olympic samt en helt speciel
rundvisning på Esbjerg Havn lørdag formiddag. Prisen for alt dette i dobbeltværelse er
1.340 kr. for medlemmer og 1.390 kr. for ledsagere. Ønsker man enkeltværelse er prisen
1.700 kr. Ønsker man at deltage uden overnatning er prisen 875 kr.
Af hensyn til reservationerne, skal vi bede om tilmelding senest den 3. april 2020 på mail til
anders@langskovmail.dk og betaling senest den 17. april 2020 på konto: reg.nr. 9893
kontonr. 8930 043 940.
På gensyn og med venlig hilsen
Bestyrelsen

