Arslev, 6. april 20L0

Krere venner i vore nordiske venskabsbyer!
Foreningen Norflen i Arslev vil hermed gerne invitere jer til at ' rye eller deltage i Midfyns
Kulturfistival, somfincler sted den 19. -1o.iuni 2010 pd Rysliry,' '=iajskole, som ligger ca. 8 hnfra
Arslev. Ryslinge er en del af vor nye kommune.
Midtfyns Kulturfestival er en festival, hvor det midtfunske

kultr:-

bliver eksponeret.

Her kan man opleve teater, musik, udstillinger, arbejdende varl:: .,Jer, workshops og
markedsstemning. (For narmere information: www.midtfimskut '-,fes1-rvaklk)

Man kan opleve handel med kunst produceret i det midtffnske c:;:'dde.

Vi har talt med arrangorerne af festivalen og spurgt, om vi i:"iitte invitere grester fra vore
nordiske venskabsbyer til bide at udstille og sdge kunsthir.l 'rerk I skal vrere rigtig
hjerteligt velkomne - Isd svaret. Derfor hiber vi, at I er nog{t, iom vil tage mod tilbuddet.

I

-telding ske senest 1. maj, hvor
kan komme som grester eller deltagere. Som deltagere skal t'
fortreller, hvor megen plads I skat bruge. Der bliver sat telte ",'' til boder.
gerne sorge for privat indkvartering, hvis I onsker det. De
og en tur til et nyindrettet Smedjemuseum i vores omride'

Vi vil

,.

ren

vil vi

I

sorge for fellesspisning

I narheden af museet vil vi besoge et gront omr6de med stier olt : ler. Oprindeligt har det veret
grusgravomrAde, men er renoveret, sA det i dag indeholder en n: .skole og en bornehave. Der
bliver pi denne mide bflde tid og lejlighed til at ffi snakket S?mii^,.;,, og udvekslet tanker.

et

Midtfyns Kulturfestival, som startede i 2008, bliver holdt pfl R;.', ' ige Haj - og efterskole, som er
bygget

i

1867.

Bygningerne er smukke, hvidkalkede med tArne og spir. De om- lses af gresplaner, gadeker og
hoje, slanke bogetraer, som st6r nyudsprungne med lysegrbntli . juni.

Vi hiber, I
frem

til

er nogle, som synes, det kunne

vare hyggels.gt, at be.:,' .': os fra den 18.-20. juni og ser

athare fra jer!

Mange Hilsener fra Foreningen Norden, Arslev.
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