Find vej
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Sådan finder du GFHG

Sådan finder du
Med bus: Tag buslinjen 1 eller 7 fra ZOB (Zentraler
Omnibusbahnhof / Central rutebilstation) til
busstoppestedet "Nordertor".

Quelle: Open Street

Med bil: Kør fra ZOB langs med gaden „Schiffbrücke“
frem til gaden „Am Nodertor“, hvor du drejer til venstre.

Med bus: Fra den centrale rutebilstation kører du med
linje 5 til busstoppestedet "Am Industriehafen". Du
fortsætter til fods mod byens centrum. Drej til venstre og
følg vejen „Harnis“. Efter ca. 250 m ligger miniaturbyen
Flensborg til højre side (Harnis 11) bag tankstationen.

Quelle: Open Street

Med bil: Kør fra ZOB hen ad „Hafendamm“ mod
Glücksburg / Kappeln. Efter ca. 1000 m, på højde med
bilhuset, drejer du til venstre ind på gaden „Harnis“.
Efter ca. 200 m når du frem til GFHG, som ligger til
venstre.

Om os
Mennesker pả forskellig alder og forsekellig
faglig baggrund deltager i aktiveringsprojektet
"Miniaturstadt Flensburg", som Jobcenter
Flensborg stảr for. Tilsammen arbejder de pả at
fremstille modelbygninger af Flensborgs
bygninger i et mảlestokforhold pả 1:25.
Der lægges vægt pả en særlig detaljeret
reproduktion.
Projektet ledes af Jobcenter Flensburg og
ledsages af faglig og pædagogisk vejledning.
Vi giver gerne indblik i vores arbejde og
informerer dig gerne om projektforløbet.
Vi ser frem til at se dig!

Kreishandwerkerschaft
Flensburg Stadt und Land

Planlægning

Planlægning er ansvarlig for bygningernes
opmảling, at tage billeder af detaljerne og beregne
mảlestokforholdet 1:25. Under hensyntagen til
begergningerne tegnes 3d-modeller, som danner
grundlag for under– og tagkonstruksionerne.

Nordertor

Schrangen

Disse bygninger er alle af træ.

Værksted

"Værkstedet" bygger alle huse i mảlestokforholdet
1:25. Der lægges stor vægt på en original
kopiering inklusive detaljer.

Værksted

"Værkstedet" bygger alle huse i mảlestokforholdet 1:25. Der lægges
stor vægt på en original kopiering inklusive detaljer.

Redaktion

Besuchszeiten
Harnis 11
Di. & Do.:

10:00 - 14:00 Uhr

Hvis i er en større gruppe bedes
om telefonisk tilmedling.

0461 - 12079144

Westindienspeicher

"Miniaturstadt Redaktion" udgiver
Miniaturstadt Flensburg og foldere. Derudover
dokumenterer redaktionen de enkelte
byggeafsnit.

Kompagnietor

