SESFs sensommertur 2022

Sensommertur 2022
søndag den 11. september

Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening har arrangeret en spændende eftermiddagstur med bus til Rømø,
hvor vi skal besøge Nationalmuseets Kommandørgården.
Gården ligger med en fremragende udsigt over Vadehavet og er fuldt møbleret. Den rummer usædvanligt gode eksempler på 1700-tallets detaljerede malerhåndværk og snedkerarbejde, og inde i hjemmet kan man opleve hele
vægge udsmykket med tidstypiske hollandske fliser. I laden kommer man helt tæt på et kæmpe skelet fra en kaskelothval, der strandede på Rømø i 1996. Den giver et godt indtryk af hvilke store dyr og naturkræfter, datidens kaptajner kæmpede med i det nordlige ishav.
Fra o. 1600 har Kommandørgården været ejet af den samme familie, og den er gået i arv gennem 12 generationer.
Gården var indtil 1867 fæstegård under Haderslevhus.
Kommandørgården blev gennemgribende istandsat i 1998. Istandsættelsen er muliggjort takket være en donation
fra A. P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.
En guide fra Naturcenter Tønnisgård vil fortælle om stedet, inden vi bevæger os rundt i gårdens rum på egen hånd.
Efter besøget i Kommandørgården kører vi til det hyggelige Poppelgaarden ved Havneby, hvor vi skal drikke eftermiddagskaﬀe/te.

Turplan

Nationalmuseets
Kommandørgården på
Rømø

12.30

Afgang fra Museumspladsen. Vi kører med Darum Busser

13.45

Forventet ankomst til besøgsstedet

13.45-14.15 Orientering i bussen om Nationalmuseets Kommandørgården v/guide fra Naturcenter Tønnisgård
14.15-15.15 Besøg i museet på egen hånd. Guiden vil være til stede for at besvare evt. spørgsmål
15.15

Afgang mod Havneby

15.30-16.30 Kaﬀebord i Poppelgaarden Rømø
16.30

Afgang mod Esbjerg

17.45

Forventet ankomst til Museumspladsen.

Pris
Kr. 325,- pr. person for medlemmer af SESF. Er man ikke
medlem, koster det 375 kr. Medlemskab à 50 kr., kan tegnes. Prisen indbefatter buskørsel, entré, guide samt eftermiddagskaﬀe/te med smurte boller og brødtorte.

Billetsalg
Billetsalget begynder mandag, den 8. august. Billetterne udbydes via arkivets webshop https://webshop-arkiv.esbjerg.dk.. Er du ikke fortrolig med webshop-handel, kan tilmelding/køb af billetter ske i læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg i åbningstiden mandag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 og fredag 10-13.30. Det
er ikke muligt at tilmelde sig pr. mail, brev eller telefon.
Billetsalget lukker onsdag den 7. september 2022 kl. 12.00.

En plan for turen ses på bagsiden, hvor det også
fremgår, hvordan man melder sig til turen.

