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Vestfyns Hjem-

stavnsforening 

Foreningen er stiftet  
den 23. marts 1930. 
Museet åbnet 7. juni 1931. 

Foreningens hjemsted 
er Hjemstavnsgården  
i Gummerup,  
Klaregade 23 
5620 Glamsbjerg. 
CVR  37 35 55 42 
Rise Flemløse 
Sparekasse 
Reg. 0847 konto 
0000491667 

Foreningen virker for 
egnens hjemstavns-
værdier, et fortsat liv på 
landet og formidling af 
historien.  

Læs mere på 
www.vestfynskhjemstavn.dk 
om   
- at blive medlem                       
- kontakte bestyrelsen           
- aktiviteter. 

Hjemstavnsnyt: 
Redaktion: Rasmus 

Bjørgmose: E-mail: 

bjorgmose@post.tele.dk 
 

 

 

KOM TIL KYNDELMISSE 
Søndag den 2. februar kl 14.00 med: 

 
 

 
D.C. (Danish Crown) Singers 

Blev oprindeligt dannet for en snes år siden, 

som en herre kvartet med det formål at 

underholde med sangindslag til diverse fester 

og arrangementer.  

I 2012 blev gruppen udvidet til en herre 

dobbelt-kvartet bestående af 8 sangere. I dag 

er vi en septet, som optræder med såvel 

klassiske samt rytmiske flerstemmige satser. Vi 

er værdsat for vores muntre optræden på 

Sydfyn ved runde fødselsdage, jubilæer, 

international konference, kirkekoncerter og 

musikfestivaler.   
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Det er efterhånden blevet en tradition at vi 
fejrer kyndelmisse – midvinter – på 
Hjemstavnsgården, og denne gang bliver det 
altså en festlig dag med DC Singers plus 
fortælling og fællessang. 
 
 

På alle onsdage kl. 10-14 er 
Hjemstavnsgården åben for besøgende. 
Her kan man få en snak med de frivillige, 
der arbejder på gården. – Måske selv blive 
en af de frivillige medarbejdere! 
Rundvisning 50 kr. . 

 

kontakt: 

Paul V.A. Smith, formand 22 50 71.96. 

Rasmus Bjørgmose, næstfmd. 23 20 47 23. 

Niels Jørgensen, kasserer Tlf. 64 64 23 50  

Arrangementer: Janna Larsen:  

tlf. 61 75 61 52. 

 
  

Du kan også være med 
- lad os høre din mening, eller kom med gode 
forslag eller indlæg om vor fælles baggrund! 

 
 

 
 

En anden festlig tradition er, at vi holder FASTELAVN for de yngste klasser på Gummerup Skole. 
Det er en festlig og fornøjelig dag for både børn og voksne, som vi ved at mange børn ser hen til og 
husker som en god oplevelse. Det sker i år mandag den 2. marts.  Foto: Rasmus Bjørgmose. 
  


