
Kære medlemmer. 

 

Covid19 raser stadig derude, og vaccinationer er i fuld sving, så bestyrelsen har fundet lidt 

forskellige udendørs tilbud til jer, mens vi venter på, at vi må bruge Kilden igen. 

Vi har lavet to aftaler med Tom Jørgensen, det ene er en byvandring over emnet Byens 

Billeder, det andet en rundtur i Botanisk Have, når det hele er sprunget ud. Vi kan have 24 

med på hver tur. Prisen er 50 kr. pr. tur, som betales ved tilmelding.  

Den tredje tur er til Brøndbys Middelalderlandsby, hvor Villiam Berg vil vise rundt og 

fortælle om middelalderen og dens kunst. Også her er antallet også 24. 

Vi anbefaler, at man tager en ”klemme” med i tasken og lidt at drikke, da vi stadig skal 

passe på hinanden, og derfor ikke kan lave fællesspisning. Men vi skal nok finde mulighed 

for, at man kan sidde og lunche.  

Tid og sted: 

 

Kongens Nytorv søndag den 28. marts kl. 10. Byens 
billeder - vi mødes med Tom Jørgensen på hjørnet af 
Hovedvagtsgade og Kongens Nytorv (ved 
d´Angleterre) - man går der fra og ender samme sted. 
Turen varer ca. 1 time. 

 
 
Middelalderlandsbyen søndag den 25. april kl. 10.30. Vi 
mødes med Villiam Berg ved hovedindgangen til Landsbyen, 
Nybovej 11, 2605 Brøndby. 
 

 
 
Botanisk Have søndag den 30. maj kl. 10. Vi mødes med 
Tom Jørgensen ved hovedindgangen på hjørnet af Øster 
Voldgade og Gothersgade. Turen varer ca. 1 time. 
 
 

 
Tilmelding sker på brondbykunstforening@gmail.com , sms 51 24 01 15 (husk at skrive 

jeres navn samt hvilken tur det er). Betaling kan ske på MobilePay 93423 eller bankkonto 

1551 – 2145715 (skriv jeres navn i beskedfeltet). 

Hvis nogen har mod på at prøve at tilmelde sig fra deres smartphone/iPad i vores nye 

system ForeningLet, vil næste mail indeholde en vejledning til det.  

mailto:brondbykunstforening@gmail.com


Med hensyn til kommende planlagte arrangementer er vi i løbende i kontakt med Kilden. 

Kulturhuset bruges lige nu til testcenter, så vi har booket et andet lokale til 

generalforsamlingen den 13. april. Vi afventer om forsamlingsforbuddet til den tid gør det 

muligt. 

Biennalen i april kan ikke gennemføres., men vi håber at de tilbud, vi har beskrevet 

ovenfor, er et lille plaster på såret.  

Kærlig hilsen bestyrelsen 


