Nyt fra Odense Kommune

MMS et industrispor
og vind
Tag din mobiltelefon med på sporjagt i Odenses
industrihistorie. Kloakdæksler og støbejernstrapper, fabriksarkitektur og arbejderboliger
- der er masser af detaljer og spændende motiver
fra industrialiseringen, der venter på at blive
opdaget og fotograferet. Få inspiration på www.
museum.odense.dk
De indsendte billeder vil blive vist i en virtuel
udstilling på www.museum.odense.dk og det
mest spændende, flotte eller sjældne bidrag, vil
blive honoreret med 1.500 kr. henholdsvis den
15. juni og 15. december 2007. Vinderen får direkte besked.
Sådan gør du:
Tag et foto med din mobil og send det ind som
billedbesked. Skriv obm (mellemrum) og din billedtekst - fx hvor eller hvorfor du har taget billedet. Deltager du med din skoleklasse, så skriv
også skolens og klassens navn.
Send billedbeskeden til 1231. Det koster almindelig telefontakst + 1 kr. at indsende et billede.

Historiens Dag
Tryk på Thrige
På Historiens Dag den 3. juni åbnes der for publikum i den gamle Thrige Kraftscentral. Flere gange i løbet af dagen, er der mulighed for at høre
brølet, når den store B&W-dieselmotor vækkes
til live og der kommer gang i stemplerne.
Kom og oplev den gamle kraftcentral, der har
været hjertet i en af Odenses store arbejdspladser, og som har forsynet dele af Odense med el.
Mød også museumsfolk der brænder for byens
fascinerende industrikultur, og som vil fortælle
om Thriges bygninger og historie i børnehøjde.
Tag din mor, far eller bedsteforældre med, for
der bliver spænding i rummet, når dieselmotoren startes!

Sommerblomster og renholdelse
af gravsteder i 2007
Kirkegårdskontoret forventer at kunne starte plantning af
sommerblomster mandag den 4/6 2007.
Pris pr.:
Begonia Semperflorens (isbegonia) kr. 13,75
Agerathum
kr. 13,75
Pelargonia
kr. 46,25
Knoldbegonia
kr. 46,25
i prisen er medregnet: Gødning, plantning og tilvanding.
Pris for renholdelse af grave i normalstørrelse:
Urnegravsted
kr. 433,75
Kistegrav med 1 plads
kr. 581,25
Kistegrav med 2 pladser
kr. 921,25
Priserne er inkl. moms.
Vedligeholdelsen omfatter i tiden fra ca. 01.04 til ca. 01.11:
Skufning/lugning af gravstedet min. 1 gang hver 3. uge,
granaftagning, hækklipning og beskæring, samt eftersyn for
visne buketter hver fredag.
I vinterperioden foretages kun eftersyn for visne buketter hver
anden uge.
Bestilling kan foretages på Kirkegårdskontoret, Falen 40,
telefon 65 51 27 43, eller ved kirkegårdens personale.
ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE
Assistens, Fredens, Korsløkke, Risings og Dalum

Åbent: 3. juni kl. 12.00 - 15.00.
Sted: Thriges Kraftcentral ud mod Buchwaldsgade i Thrigekomplekset, Thomas B. Thrigesgade
36. Gratis entré.

Højstrupvej 5. 5200 Odense V.
Tlf. 66 13 13 72 el. 65 51 53 72 .
www.odense-idraetspark.dk

Friluftsbadet er åbent alle
dage kl. 10.30-19.00.
Odense Bys Museer
www.museum.odense.dk
65 51 4601

I tilfælde af dårligt vejr – ring på 6551 5360 og hør om åbningstiden.
Få en pjece med åbningstider i friluftsbadet eller svømmehallerne.
Åbningstiderne kan også ses på www.odense-idraetspark.dk

Danseforestilling
Mancopy slår igen dørene op for en danseforestilling
med Ungdomskompagniet, U-Mancopy.
Denne gang er forestillingen et dobbeltprogram af koreograf og leder af U-Mancopy Tine Damborg (ICE) og gæstekoreograf Poul Laursen (Human Nature). Begge forestillinger er skabt i samarbejde med danserne.
I ”Ice” har danserne i U-Mancopy sammen med koreografen undersøgt den ”rejse” vand foretager fra en flydende
og levende form, som når vandet løber i en å, til en fast
stillestående form, som i en bundfrossen sø.
Forestillingens anden halvdel ”Human Nature”, har ligeledes hentet sin inspiration fra naturens overvældende
rigdom af bevægelse i ordets bredeste forstand: I form af
dyrisk determineret kraftudfoldelse, motoriske finesser
og detaljer samt naturfænomeners vekslen mellem stilhed og ragnarok.
Urpremieren finder sted torsdag den 7. juni 2007, kl.
19.00 i Teaterhuset, Filosofgangen 19, Odense. Forestillingen spiller desuden fredag den 8/6 kl. 19.00 og lørdag
den 9/6 kl. 17.00.
Der er gratis entre til forestillingerne og billetreservation
er ikke nødvendig.
Info: www.mancopy.dk - Kontakt: Tine Damborg, M: 2891
0520, td@mancopy.dk

