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Poul la Cour Museet fejrer 20 års jubilæum. 

Det er 20 år siden, at Poul la Cour Museet slog dørene op for publikum, og det skal fejres. Vi skulle have holdt det i foråret, 
men som så mange andre arrangementer var vi nødt til at udskyde det - men nu tror vi det lykkes.  
 
Jubilæet holdes over 2 dage: 

• Fredag den 8. oktober 2021 kl. 13.30 afholdes den officielle del, hvor vi håber, at rigtig mange af dem vi har haft kon-
takt til gennem årene vil komme. Benyt lejligheden til at komme og hilse på, og se hvad vi har nået i de sidste 20 år. 
Der vil blive taler og indlæg fra forskellige, og der vil blive serveret lidt til ganen. Kom også med på en lille rundvis-
ning i vores lokaliteter. Arrangementet slutter kl. 17.00 

• Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 9.00 holder vi åbent hus for Askov by og omegn, samt alle andre som ikke kom forbi 
om fredagen. Mellem kl. 9 og 10 vil der blive serveret kaffe og rundstykker. Tag børnene med, så bygger vi nogle små 
vindmøller med dem, mens du/I ser jer omkring. Lørdagens arrangement slutter kl. 12.00. 

Tilmelding er ikke nødvendigt hverken til fredag eller lørdag. 
 
I forbindelse med jubilæet vil der blive udgivet en bog på 64 sider med titlen ”Arven efter Poul la Cour”. I bogen fortælles 
hele historien fra Poul la Cours oldefar Pierre la Cour, som blev født i 1716 i Tyskland, hvordan han kom til Danmark, om 
hvordan hans søn køber et gods på Djursland, og selvfølgelig om hans oldebarn Poul la Cour, som bliver en af Danmarks 
store opfindere. Der fortælles, hvordan Poul la Cour kommer til Askov i 1878, og hvad der sker med hans forsøgscenter efter 
hans død i 1908, og helt op til år 2000, hvor vi køber stedet. Historien slutter med en præsentation af, hvad der forgår i de 
gamle bygninger i dag. 
 
Bogen udleveres gratis til vores gæster, som kommer til jubilæet. Hvis ikke man kan komme til jubilæet, kan bogen tilsendes 
mod betaling af 50 kr. til forsendelsen. Beløbet kan indbetales enten til vores bankkonto eller via MobilePay - se numrene 
nederst på siden. Husk ved indbetalingen at opgive navn og adresse og skriv venligst BOG. 
Hvis man har lyst til at runde beløbet lidt op, vil det ekstra beløb gå til indkøb af brintudstyr, som vi mangler til vores under-
visning. Påtænker man at medbringe en mindre gave, kan man i stedet indsætte et bidrag på vores bankkonto eller Mobile-
Pay, men det forventes ikke at man medbringer noget. Vi glæder os til at se jer i Askov. 

Forsiden af bogen ”Arven efter Poul la Cour”  

Bogen er på 64 sider i et format på 17 x 24 cm og illustreret med 

billeder fra både før og nu. 

Sidste nyt om vores Firmagruppe 

Vi har fået Haldor Topsøe A/S med i vores firma-

gruppe, så nu har vi 12 firmaer. 

Vestas Wind Systems A/S 

SKF Danmark A/S 

Polytech A/S 

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 

LM Wind Power 

Vattenfall Vindkraft A/S 

Ørsted A/S 

Henrik Stiesdal A/S 

Green Hydrogen Systems A/S 

Svendborg-Brakes ApS 

KK Wind Solutions A/S 

Haldor Topsøe A/S 
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