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D47 

Inviterer hermed til interessant besøg og rundvisning på Dansk Farmacihistorisk Samling 
                                              

 
 

Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 
 

Mandag 26. oktober 2015 

 
Vi har denne gang arrangeret en rundvisning på et helt specielt, lille og interessant museum.  

Gennem de sidste 100 år har lægemiddelfremstillingen ændret sig markant. Fra at være et håndværk udøvet på landets apoteker er 

fremstillingen af lægemidler i dag overtaget af industrien. I Dansk Farmacihistorisk Samling kan vi få viden om lægemidlernes 

historie, apotekshåndværket og lægemiddelindustriens fascinerende udvikling.  

Dansk Farmacihistorisk Samling belyser apotekernes og lægemiddelindustriens virksomhed de sidste 100 år. 

Et udvalg af apparater og maskiner er bragt i funktionsdygtig stand, således at fremstilling af lægemidler kan demonstreres. 

Rundvisningen vil vare ca. 1½ time, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

           

Kl. 12.50  mødes vi uden for indgangen til Pharmakon 

Kl. 13.00  lækker buffet på Pharmakon 

Kl. 14.30  rundvisning på Dansk Pharmacihistorisk Samling 

Kl. ca. 16.00 eftermiddagskaffe / te med hjemmebagt kage i et af Pharmakons dejlige lokaler 

                              

Pris for hele arrangementet kr. 345,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til  

kirstenkann@hotmail.com  

 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet 

Evt. gæster ( ikke Inner Wheelere + mænd ) vil blive sat på venteliste, da der kun er 25 pladser 

      

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 345,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive navn på indbetalingen. 
 

På gensyn til en meget hyggelig eftermiddag og fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

                             Lillian Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780      

                                     

Parkering:  Meget fin og stor parkeringsplads ved Pharmakon, både foran og bagved huset. 

Alternativ: S-Tog til Hillerød Station, og ca. 15 minutters gang til Parmakon ad Milnersvej. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre.          
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