Kære skolesekretær i Region Midtjylland
Din landsforening inviterer dig til regionsmøde

Onsdag den 18. april 2018
Heart Museum Herning,
Bitten & Aage Damgaards Plads 2, 7400 Herning

Program:
Kl. 16.45 - 17.00

Ankomst i Cafeen.

Kl. 17.00

Velkomst og valg af bestyrelsesmedlem samt suppleanter.
Der serveres en let anretning og kaffe/the.

Kl. 17.45-18.45

Foredrag ved Bitten Damgaard – Et liv med Kunst.
Bitten Damgaard er centrum for alt det, Herning i dag står for. I 1950 flyttede hun fra
Frederiksberg til Herning, hvor hun blev gift med fabrikant Aage Damgaard. Op
igennem 50’erne og 60’erne var Herning centrum for tekstilindustrien i Danmark og i
Herning har man valgt at ære Bitten Damgaard ved at opkalde en plads efter hende
og hendes afdøde mand. Og selvfølgelig er det pladsen foran byens kunstmuseum
Heart, der nu hedder ”Bitten og Aage Damgaards Plads”.
For netop kunsten og kulturlivet i Herning har meget at takke ægteparret for. Ikke
mindst Bitten Damgaard, der er trådt mere og mere i karakter som byens stærke
kvinde, der engagerer sig i både kunst- og kulturlivet, men også er aktiv i flere sociale
sammenhænge, hvor udsatte har brug for hjælp.

Kl. 18.45-19.45

Rundvisning på Heart Museum m/guide.
Vi er så heldige at have fået adgang til museet uden for almindelig åbningstid.

Kl. 19.45-20.15

Kaffe/the m/chokolade og mandler. Afslutning på en spændende og dejlig dag på
museet.
(Hvis nogen får associationer til ”nattevagten” eller ”nat på museet” så …..:-))

Tilmelding til arrangementet (senest den 15. marts 2018) foregår via foreningens hjemmeside www.l-fs.dk.
Du skal logge dig på, finde arrangementet i kalenderen under 18. april, klik på aktiviteten og ”invitation til
regionsmøde” vises på skærmen, og du kan tilmelde dig til arrangementet. Tilmeldingen er bindende.
Brugerbetaling for dette arrangement er 50 kr. som betales via mobilepay til Gunver Jakobsen på
24 65 95 07 – tilmelding er først gældende efter, vi har modtaget din betaling.

Vi glæder os til at jer
Hilsen Gunver, Lisbeth, Lisbeth og Solvejg
Kontakt: Inden kl. 14.00 d. 18. april: Lisbeth 40432168, Solvejg 29121196, Gunver
24659507
Arrangementet er kun for medlemmer af foreningen, så er du endnu ikke medlem kan du tilmelde dig på
www.l-fs.dk – (årlig kontingent 330,- kr.) og stadig nå at deltage i dette arrangement 

