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Stem på Brændeladen ved
Frugtlunden

Inden den 3. august
GF Annebergparken arbejder med et
projekt om at renovere den gamle,
smukke, sorte trælade i områdets
vestlige del. Vi kalder den brændeladen
(den har for nogen også navnet
saltladen). Projektet kræver penge. Vi
søger derfor nu Realdanias Underværkerprogram om midler.
Men der skal mindst 200 likes inden den
3. august til at komme i betragtning,
gerne flere. Derfor har vi brug for din
hjælp. Gå ind på projektet, læs teksten,
kig på billederne, sæt dig ind i planerne,
og hvis du kan lide, hvad du ser, så skal
du "like" projektet.
Find det her:
www.undervaerker.dk/projekter/2017/
brndeladenvedfrugtlunden

Den er gal med mit hoved, hr.
doktor!

21. & 23. juli samt 4. august kl. 14-16,
Annebergparken 36
Knud Erik Hansen, der er 4. generation i
sin familie til at arbejde på
psykiatrihospitalet, deler ud af sin store
personlige viden i denne særlige
rundvisning. Pris: 60 kr./voksen, 30
kr./barn

Kammermusikfestival ved
Glasmuseet

27. juli – 4. august kl. 19.30
Hempel Glasmuseum er vært for seks
koncerter inden den store finale i Klint
Kalkbrud. Du kan læse om festivalen og
koncerterne og køber billetter på
www.kammermusik.dk.

Geopark Festival

27. – 30. juli
Der er flere spændende arrangementer til
årets Geopark Festival, også flere i
nærheden, i Nykøbing og ved museerne
på Annebjerg. Nabolagets egen
yogalærer, Malene Orbesen, rykker ud af
Annebergparken og underviser i yoga i
Vallekilde, Hørve og Klint. GF-formand
Thure Jørgensen kører en tur ud i det
blå med sin røde bus, der er en koncert i
brændeladen og meget mere.
Se hele programmet på
www.geoparkfestival.dk.

Geokoncert i Brændeladen

30. juli kl. 19.30-21.30
Afslut Geopark Festivalen med en aften i
den gamle brændelade. Odsherred
Sangskriverklub og GF Annebergparken
inviterer til en musikalsk formidling af
geoparken, en slags guidet rundvisning i
Odsherred gennem toner og noder.
Odsherred Sangskriverklub står for
musikken, som bliver et sammensurium
af originale sange skrevet med
udgangspunkt i geoparkens geologi og
landskab, mad og fødevarer samt
Odsherreds rige kunst- og kulturhistorie.
Guide på rundvisningen er geoguide
Jessica Jørgensen, der vil samle noderne
og tonerne med anekdoter, oplysninger,
oplæsninger og fortællinger fra og om
Odsherred.
Gratis adgang. Der bliver muligt at købe
noget godt til ganen.
Hvis der er nogen i nabolaget, der kunne
tænke sig at hjælpe til med salg af kaffe,
kagebagning osv., så send et praj til
Jessica Jørgensen på
jessiegee75@gmail.com. Et evt. overskud
går til GF Annebergparkens arbejde.

GoRun Odsherred i Grønnehave
Skov

30. juli & 28. august kl. 10-12, p-pladsen
over for Skytteklubben, Egebjergvej 83
Den sidste søndag i hver måned kl. 10 er
der fællesløb i Grønnehave Skov
arrangeret af FK Odsherred Løberne og
Bevæg dig for livet. Det er gratis, og alle
er velkommen uanset løbeerfaringer og
kondital. Du skal bare møde op, binde
snørebåndene fast og gå eller løbe i det
tempo, du nu kan.
Vi mødes på p-pladsen over for Nykøbing
Sj. Skytteforening, Egebjergvej 83.

Skattejagt på Psykiatrimuseet

Uger 26-32, Annebergparken 36
I museets åbningstider (tirsdag, torsdag,
fredag og søndag kl. 10-14, samt onsdag
kl. 19-21) er det muligt at prøve en gratis
skattejagt til børnene. Posterne ligger
rundt i Annebergparken. Det tager ca. en
time. Der er diplom og lidt mundgodt til
børnene på museet bagefter.

Find os på Facebook

Annebergparken har sin egen
Facebookside, hvor GF Annebergparken
jævnligt opdaterer om ting og sager, der
foregår i og påvirker nabolaget.

Ruten er Hjertestien, der er 2,9 km. lang,
og den er markeret med røde pæle med
hvidt skilt "hjertestien".

Så husk at følge siden:
www.facebook.com/annebergparken.dk

Alsang ved Lærkehus

Nyhedsbrevets selverklærede redaktør,
Jessica Jørgensen, er altid åben over for
gode forslag til dette nyhedsbrev. Send
dit materiale til jessiegee75@gmail.com.

6. august kl. 15-17, Annebergparken 22
Traditionen tro er der Alsang ved
Scenekunstskolen i Lærkehus’ have den
første søndag i august.
Det er i år 14. gang, Kultur- og
Folkeoplysningsudvalget i Odsherred
Kommune byder på det gratis
familiearrangement, og igen i år er
sangerinden Jette Torp med til at gøre
dagen festlig og underholdende for alle.
Koret ”Stemmer fra Odsherred” med
gæster og med Ulla Hempel som dirigent
medvirker også, og akkompagnement
står Jan Kaspersen for med sang, guitar
m.v., Timon Müller på klaver og Mathias
Wedeken på bas.
Haven vil være åben fra kl. 14, og der er
som nævnt gratis adgang, så gør dagen
til en festdag, og tag familien, et tæppe
og måske en lækker picnickurv med i det
grønne. Og glem ikke din egen
sangstemme!

Storskraldafhentning

31. august kl. 7
Husk, at storskralden skal være stillet
ud til vejen senest kl. 7 om morgenen.
Sidste dato i år er den 26. oktober.

Noget nyt?

Det skal være noget, der foregår i (eller
meget tæt på) Annebergparken, eller
noget du godt kunne tænke dig foregik i
Annebergparken. Og så skal det være
åbent for beboere i almindelighed.

