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På sporet af Arne Jacobsen

Bestyrelse
Formand Jesper Holm,
Hundesøvej 6 B,
2820 Gentofte, 39 63 43 08
jesperholm@holm.mail.dk
Kasserer Jørgen Tarris, Soløsevej 1,
2820 Gentofte, 2340 2676
kassereren@bernstorff-jaegersborg.dk
John Zangenberg, 39 63 23 98.
Jeanett Grau Engstrøm, 20 73 35 01
Hanne Hammer, 30 25 50 39
Bankkonto: 9570 12622686
MobilePay: 62454

Torsdag 5. september 2019 kl. 17.30

Foreningens hjemmeside:
bernstorff-jaegersborg.dk

Mødested Ibstrup Torv
- hvor Jægersborg Allé munder ud i Smakkegårdsvej
Arne Jacobsen er kendt som en af det tyvende årshundredes helt store
arkitekter, og mange af hans mest betydende bygninger er opført i
Gentofte Kommunen. Hele spektret er repræsenteret fra villaer, over
lejlighedskomplekser, til skoler, institutioner og med Bellevue byggeriet,
som det måske mest markante. Vi syntes det kunne være spændende at
blive fulgt langs sporet af AJ med en kyndig guide og slutte med en
kulinarisk oplevelse.
Vi har derfor aftalt, at formanden for Gentofte Lokalhistorisk Forening
Flemming Noes-Rasmussen leder os på en bustur som starter med
lejlighedskomplekset ved den vestlige ende af Jægersborg Allé og slutter
ved Bellevue Teater. Undervejs vil vi se eksempler på nogle af de mange
AJ bygninger. På teatret er der arrangeret rundvisning ved en
medarbejder og vi slutter med at få serveret en anretning fra Den Gule
Cottage.
Til slut kører vi med bussen retur til vores udgangspunkt, hvor vi forventer
at være omkring kl. 22.00.

Tilmelding senest 26. august
Det er nødvendigt at tilmelde sig, og antal
pladser er begrænset.
Tilmelding foregår ved at Indbetale
200,- kr. per person til MobilePay 62454.
Husk at skrive medlemsnummer eller
navn ved betalingen.

Det praktiske
Bussen vil holde på parkeringspladsen
ved Ibstrup Torv. Herfra er der afgang
17.30, og vi kommer retur hertil omkring kl.
22.00.
Vi regner ikke med, at skulle ud og ind af
bussen, så det er ikke en fysisk krævende
tur.

