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Elkem Fiskaa
Pensjonistklubb

20 år
7.9.2019

GLEDE - SAMHOLD - RESSURS
Onsdag 13. november 2019 kl 16:30 til ca. kl. 20:00
Vi skal besøke SYKEHUSMUSEET på Sørlandes Sykehus med
påfølgende pizza og drikke i sentrum etterpå.
Oppmøte kl. 16:20 ved hovedinngangen til Sykehuset på Eg.
Historien til sykehusmuseet ved Sørlandets Sykehus HF går tilbake til 1978. Daværende
anestesisykepleier Reidun Braathen fant den gang en inhalator fra rundt1900. Det ble begynnelsen på
en samling av gjenstander fra sykehusene i Kristiansand fra slutten av 1800-tallet og frem til vår

Da Vest-Agder sentralsykehus ble flyttet til Eg i 1991, ble det samtidig opprettet et museum for
somatisk sykehus. Dette museet ble etablert i lokalene i kjelleren til sykehuset på Eg og er fortsatt
oppbevart der. Samlingen har vokst vesentlig siden oppstarten i 1978 og har nå et volum på rundt
4000 gjenstander.
Se også:
https://www.nrk.no/sorlandet/museum-med-vonde-minner-1.12267006
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/3n85v/Lever-videre-med-sykehusmuseet?spid_rel=2

Pris: kr. 150, pr. medlem. Ikke medlem kr. 250,-.
Kvelds-besøket omfatter: Omvisning på sykehus-museet i ca. 1,5 time og pizza og drikke som vi inntar i sentrum
etterpå. Du må selv komme deg til sykehuset på Eg og ned til sentrum igjen og hjem etterpå.
Vi håper at alle som er på omvisningen også blir med og spiser etterpå. Du bestiller den pizza du vil ha.

Påmelding innen fredag 8. november 2019.
Her er det først til mølla - vi stopper ved maks. 25 påmeldte.
Betaling: Du kan betale inn til vår bankgiro og merk giroen med navn og sykehus, eller du kan betale på
arrangementet eller du får faktura i etterkant.
Påmelding til Bjørn Johan Andersen, mobil 905 78 798. Send gjerne sms eller mail til efpklubben@gmail.com.
Elkem Fiskaa Pensjonistklubb
Postboks 8040, Vågsbygd
N 4675 Kristiansand S., Norge

Facebook: https://www.facebook.com/Efpklubb/
E-post:
efpklubben@gmail.com
Nett:
www.efpklubb.no

Mobil:
905 78 798 / Bjørn Johan
Bankkonto:
3000 12 26084
Org. nummer: 919 81 34 58

1.9.2019, BJA, side 1 av 1

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb
Postboks 8040, Vågsbygd
N 4675 Kristiansand S., Norge

Facebook: https://www.facebook.com/Efpklubb/
E-post:
efpklubben@gmail.com
Nett:
www.efpklubb.no

Mobil:
905 78 798 / Bjørn Johan
Bankkonto:
3000 12 26084
Org. nummer: 919 81 34 58

