
26.9.2019 rev. 01, BJA, side 1 av 1 

Elkem  Fiskaa  

Pensjonistklubb            

GLEDE - SAMHOLD - RESSURS                          
 Vi møtes for årets Høstfest for 3. gang og en liten feiring av at  

klubben er 20 år på Myren Gård i Vågsbygd.  
  Tid:  Lørdag 26. oktober 2019 kl 17:00 til ca. kl. 23:00. 

 Dørene åpnes kl. 16:30.            

Opplysninger vedrørende kvelden: 
1 Vi tar i mot dere og dere får en velkomst drikke. Dere får en  bong som brukes til kaffen. 
2 Vi går så til bords og planlegger servering av en bedre middag med drikke og her kan du velge  
 mellom vin samt øl eller mineralvann.  
3 Under middagen blir det taler, sang, utmerkelser og vi oppfordrer dere om innslag og historier. 
3 Etter middagen blir det servert kaffe, kaker og til det kan bongen brukes. 
4 Spørsmål om arrangementet og påmelding rettes til Bjørn Johan Andersen mobil 90578798 
5 Klubben vil invitere våre kontaktpersoner fra Elkem til denne kvelden. 
6 Det er god og gratis parkering på Myren Gård. 
7 Toastmaster og serveringshjelp har vi skaffet for kvelden. 
8 Lettere musikk ved ankomst og fram til middagen. 

Pris:  Medlemmer kr. 300,- pr. person og ikke medlem kr. 450,- pr. person. 
Påmelding innen fredag 11 . oktober 2019 som også er bindende etter denne tiden.
Vi må ha ønsker opplysninger dersom utvalget av mat må ta hensyn til allergi mm.
Her er det først til mølla - vi stopper ved maks. 45 påmeldte.
Betaling: Du kan betale inn til vår bankgiro og merk giroen med navn og høstfest, 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.

Velkommen - dette blir en fin kveld igjen. Hilsen arrangement-komiteen ved Bjørn Johan 

Myren gård er en herskapelig gård med parkmessig opparbeidet hageanlegg i bydelen Vågsbygd i 
Kristiansand. Gården ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1964.  Området har vært bosatt helt fra yngre 
steinalder. I 1764 ble Myren skilt ut fra gården Fiskå som husmannsplass.  Konsul Johan Heinrich Wild 
kjøpte eiendommen i 1854 for 1 600 spesidaler. Fra 1854 til 1856 ble gårdsbygningen reist. I første 
omgang var stedet beregnet som sommersted og lystgård. I tillegg til hovedhuset på to etasjer er det et 
langstrakt uthus og bryggerhus som rammer inn tunet. Hovedhuset er satt på en steinmur som er en meter 
tykk. Myren ble benyttet som helårsbolig av eierne fra 1930 til 1964.  Hovedhuset er stokkebygd og sies å 
være et av de fineste sveitserhus nord for Alpene. Inventaret er hovedsakelig fra perioden 1860 til 1930. 
Rommene er vakre og herskapelige og inneholder en del inventar og malerier fra tidligere eiere.
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