
Frie Funktionærer i Odense byder alle velkom-
men til gratis fernisering.
 
Vi har indsamlet en række forskellige 
kunstværker, som du kan byde på. 
Overskuddet går ubeskåret til Børne-
cancerfonden, der støtter kræftramte 
børn og deres familier.
 
Til ferniseringen møder du både ryttere fra 

Team Rynkeby og nogle af de kunstnere, som 
har doneret værker.

Kunstsalget går ubeskåret til:

Se de mange flotte værker på 
f-f.dk/kunst-mod-cancer

CANCER
HJÆLP OS MED AT HJÆLPE!

KUNST

BYD PÅ KUNST
FRA DEN 14.-17. APRIL

FERNISERING:
TORSDAG DEN 14. APRIL,
KL. 17.00, OVERGADE 24



KØB SPÆNDENDE KUNST 
OG GØR EN FORSKEL ...

GIV ET
BUD OG

VIND
ET OPHOLD PÅ

BADEHOTEL

Se allerede nu de udstillede værker på f-f.dk/kunst-mod-cancer

Åbningstider:
14. april:  Fernisering kl. 17-19

15. april:  Kl. 9-18

16. april:  Kl. 11-16

17. april:  Kl. 11-16 (Slutspurt den 
17. april mellem kl. 15.00-16.00).

– Du har en enestående chance nu!

Kom til GRATIS fernisering torsdag den 14. april, 
kl. 17-19, Overgade 24 i Odense C.

Ferniseringen skydes i gang kl. 17.00 af Jesper Buhl fra 
Den Fynske Opera, der vil underholde med sang. Du får også 
mulighed for at møde en masse cykelryttere fra Team Rynkeby
og flere af de kunstnere, som har doneret den kunst, du kan byde på.

Sådan gør du: Byd på kunsten til ferniseringen eller i galleriets
åbningstid. Det er nemt at afgive dit bud. Det eneste, du skal
gøre, er at udfylde en “budseddel” på det kunstværk, du ønsker
at byde på. Du vil hele tiden kunne følge med i, om der er nogen,
der byder over dig! Vær også med søndag den 17. april, hvor 
hammerslaget på kunsten falder mellem kl. 15.00 og 16.00. 

VIND: Giver du et bud, har du mulighed for at deltage i konkur-
rencen om et gavekort på 2.000 kr. til det skønne Henne Mølle Å
Badehotel ved Vesterhavet. 
 
Kom med til fernisering – giv dit bud og hjælp os med at
samle penge ind til Børnecancerfonden.


