
Velkommen til vår årlige (sen)sommerfest! 
Torsdag 29. september, holder arkitektforeningene i Vestfold sin sensommerfest på Holme gård på Brøtsø 
og på veien dit besøker vi 3 forskjellige arkitekthjem.
 
Vi starter i Tønsberg hos Thorvald Bernhardt, besøker Rolf Jacobsen på Tjøme og ender på Brøtsø hos Charlotte Hyldahl. 
Et komplett rehabilitert murhus i Tønsberg, et boligtun med halmhus og vingård, 
og en bolig med anneks på en knaus.  Arkitektene forteller om deres eget hus. 

Vi serverer snacks og noe boblende, med og uten alkohol underveis og avsluttes med buffet og komsammen 
på hyggelige Holme gård! Husk varmt tøy til kvelden! 
Holme gård ligger rett ved vannet, så ta med badetøy (og håndkle) dersom været arter seg. 

Programinfo:
 16:10    Bussavgang fra Larvik jernbanestasjon
 16:30   Bussavgang fra Sandefjord stasjon
 17:00    Oppmøte på Gråbrødregaten 15, Tønsberg, rett ved Haugar –  
    Thorvald Bernhardt viser oss sitt nylig rehabiliterte murhus
 17:30    Bussavgang til Ødekjærveien 65 
 18:05-18:35  Rolf Jacobsen viser oss rundt på sine halmhus på eiendommen Villstrå
 18:35   Bussavgang til Neholmveien 4 
 18:45-19:15  Charlottes Hyldahl viser oss Knausen, eget hus fra 2014 / 2019 
 19:20   Gå til Holme gård, ca. 10 min
 19:30   Middag på Holme Gård
 22:00   Innleid buss med avgang fra Holme gård, via Tønsberg stasjon og Sandefjord stasjon, 
   endestasjon i Larvik (forventet ankomst Larvik før 23:30) 

Pris : 375kr for medlemmer og 600kr for ikke-medlemmer (buss inkludert). 
Middag : buffet med spekemat og salater, ost og kaffe + 1 glass vin eller et glass alkoholfri bobler.  
Alkohol og alkoholfri drikke kan kjøpes på stedet. Påmelding ved betaling til konto nr.1503.52.87415. 
Merkes med ditt navn + NIL/VAF/NLA senest 14. september. 
Evt. spørsmål eller tilbakemeldinger om allergener etc. rettes til vaf@arkitektur.no 

Det kommer til å bli en skjønn kveld med kjentfolk og nye ansikter. Meld dere på! 

Vi gleder oss til å se dere, hilsen styret i arkitektforeningene i Vestfold.


