
KULTUR MØDET, MORS 2018 
 
Kære medlemmer 
KKS inviterer på en to dages tur til Kulturmødet på Mors, KM18, med overnatning på Kirsten Kjær Museum. 
Kulturmødets tema er i år ”at bygge bro”. Af udpluk fra programmet kan nævnes at vores formand, Kit 
Kjærbye, deltager i en debat med Susan Hinnum (BKF regi Køns-kvoter i kunst). Pia Skogberg og Pia Græsbøll 
har en debat: "At gøde grobunden, - kunsten, at bygge bro, har vi tid til det"? KKS er en aktiv deltager med 
oplevelser og aktiviteter. Mere om kulturmødet kan ses på: http://kulturmoedet.dk/forside.aspx#0?end=15  
 
Dato: 23-24 august. 
Sted: Kulturmødet på Mors, Nykøbing Mors og Kirsten Kjær Museum, Frøstrup 
Pris: 1180 kr. for bustransport, en overnatning og morgenmad. 
Program:  
Torsdag d. 23. august: 

• Kl. 09.00 - afg. DGI byen med Rebæk`s Turist, København. God dag og velkommen. 

• Kl. 14.00 - ank. Kulturmødet, Mors. 

• Kl. 19.30 – afg. Kulturmødet, Mors. 

• Kl. 20.30 – ank. Kirsten Kjær Museum. http://www.kkmuseum.dk  
Fredag d. 24. august: 

• Kl. 08.00 – morgenmad 

• Kl. 10.00 – 12.00 – mulighed for at se Kirsten Kjær Museum. 

• Kl. 12.00  - afg. Kirsten Kjær Museum. 

• Kl. 13.00  - ank. Kulturmødet, Mors. 

• Kl. 18.00 – afg. Kulturmødet, Mors. 

• Kl. 23.00 – ank. DGI byen, København. Farvel og tak 
Alle tider er ca. tider. Der er ikke eneværelser. 
Der er ikke forplejning med i prisen, udover morgenmad.  
Flere praktiske informationer følger efter den 1.juli. 
Tilmelding senest den 30. juni. Tilmeldingen er bindende og er først gældende ved indbetaling på KKS konto 
(regnr.1551, kontonr. 60017115). Hvis man gerne vil dele turen med én som ikke er medlem af KKS, så må 
man gerne tilmelde en gæst. 
Tilmelding sker til e-mail adressen: kulturmoede2018@outlook.dk 
 
NB. I tilfælde af for få tilmeldte aflyses turen og det fulde beløb refunderes.  
 
Mange hilsener KKS bestyrelse 
 

  
Omgivelserne ved Kirsten Kjær Museum 
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