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Humlemagasinet 
 

Aktiviteter  
2. halvår 2018 

Programmet er ikke fastlagt endnu, men kendte aktiviteter er anført nedenfor.  

”I Hohenzollernes fodspor med Humlemagasinet”  

er titlen på årets rejse med Støtteforeningen fra den 27.august til den 3. septem-

ber med 4 overnatninger i Potsdam. Udflugter til historiske slotte, parker og søer 

samt bytur i Berlin. Herefter 3 nætter i Arnhem i Holland med besøg på de slotte, 

hvor Kejser Wilhelm II boede i sit eksil, og hvor han ligger begravet. Desuden en 

tur til Haag. På hjemvejen ophold i Oldenburg med besøg i slotsparken.  

                                                                    

  

 

 

 

 

 

 
 

Programmet er tilgængeligt på Humlemagasinets hjemmeside.  
 

Tilmelding til Peder hurtigst muligt på telefon 6488 1190. 

Koncert fredag den 12. oktober 2018 kl. 19.30 med  
Thomas Peter Koppel akkompagneret af Carol Conrad. 

 
Efter et år uden koncerter vil Humlemagasinet i 2018 afholde en underholdnings-

koncert med tenor Thomas Peter Koppel, der bliver akkompagneret af Carol Kon-

rad. Repertoiret indeholder alt godt fra operaens og operettens verden.  

Juleudstilling 

Lørdag den 3. november - fredag den 21. december 2017 
  

Når julen nærmer sig, vil vi naturligvis som sædvanligt præsentere Humlemagasi-

nets traditionelle juleudstilling. 

Frivillige medarbejdere savnes. Kontakt Peder eller Ole. 

Charlottenburg                    Sans Souci                               Huis Dorn             

 

Program for 2018 
  

Humlemagasinets historiske udstilling 

”Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm II” 
åbner lørdag d. 14. april 2018 Kl. 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sidste udstillingsdag er søndag den 7. oktober 2018 



Lørdag den 23. juni 2018 — Sankt Hans aften 

Medbring madkurv og drikkevarer der nydes i Dagmarsalen. Fonden giver kaf-

fen.  Stort bål tændes i haven.  

Husk tilmelding på telefon 6488 1190 

 

Kontingent 2018 
 

I lighed med sidste år fremsendes ikke girokort, så kontingent på 200,- kr.  

bedes indbetalt til  
 

 Middelfart Sparekasse: 0755 3224648358. 
 

Husk at skrive jeres medlemsnummer og navn. 

Alternativt kan betaling ske direkte til Peder i Humlemagasinet. 

Efter modtagelse af indbetalingen vil medlemskort blive fremsendt. 

 
 

Kontingent bedes indbetalt senest den 15. marts 2018 

Aktiviteter  
Forår 2018 

 

Historisk udstilling "Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm II" 

Udstillingen om Hohenzollerne åbner den 14. april 2018 kl. 12  

Tyskland vender tilbage i den historiske udstilling i 2018. I anledning af 100-året 

for afskaffelsen af det tyske monarki i 1918 vises udstillingen om slægten  

Hohenzollern med primær fokus på Frederik den Store og Kejser Wilhelm II. 

 

 

 

 

 

 

                 

Humlemagasinet 
Medlemsnyt forår 2018 

Onsdag den 31. januar 2018 
Generalforsamling i Humlemagasinets Støtteforening 

 

140 medlemmer mødte op til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlin-

gen blev afholdt i positiv atmosfære efter et succesfuldt år. Formanden Else Ma-

rie Riis Madsen rettede sammen med ledelsen en stor tak til det store korps på 

næsten 100 frivillige, som får Humlemagasinet til at fungere.  I øvrigt henvises til 

referater af hhv. generalforsamlingen og formandens beretning, som kommer på  

Hjemmesiden i løbet af kort tid. 

 

Gevinstlisten  
Som sædvanligt blev der udloddet en række gevinster på generalforsamlingen. 

Nedenstående vindere, der ikke var til stede til generalforsamlingen, kan  
afhente gevinsterne i Humlemagasinet: 

 
2 - 7 - 11 -21 -35 -39 - 41 - 48 - 53 -63 - 68 - 72 - 77 - 80 - 107 - 135 - 139 - 146  

- 161 - 162 - 181 – 184 - 188 - 198 - 205 - 206 - 207 - 211 - 243 - 248 - 271 -  
306 -320 - 322 - 323 - 338 - 346 - 380 - 392 - 405 - 449 - 451 - 452 - 471 - 478 - 
494 - 497 - 510 - 522 - 536 - 564 - 565 - 575 - 602 - 610 - 614 - 618 - 623 - 625 - 

738 - 742 - 768    Friedrich Wilhelm III                                             Dronning Luise 

 

Åben Have søndag den 17. juni 2018  kl. 10-16 
 

Åben have afholdes for 10. gang. Der vil igen i år være masser af boder. 

Café i Dagmarsalen med salonmusik. Gratis entré til haverne.  
 

Entré til udstillingen og museerne for ikke-medlemmer 50,- kr. 


