Invitation

Kunstarrangement

Nyhedsbrev nr. 110
KFUM-Spejdernes

Søndag d. 28 april 2019

Nu er aftaler i hus til en spændende dag i Østvendsyssel. Tilmed til rimelige penge og med valgfrihed!
Vi starter i Bangbostrand Kirke. Kirken er bygget i starten af 1900-tallet
med forbillede i romansk byggede middelalderkirker. Den er netop udviddet med en tilbygning tegnet af Terkel Bundgaard. Efter gudstjenesten
vil menighedsrådsformanden fortælle om kirken og nogle af de overvejelser, man skal gøre sig, før man får lov at bygge til en gammel kirke.
Frokosten indtages på restaurant Nerd. Stedet er rigtigt hyggeligt og
kendt for at lave god lokal mad. Vi har lovet, at vi bestiller fra et begrænset udvalg på forhånd. Til gengæld lover de, at have maden klar,
når vi kommer. Mad og drikkevarer afregnes direkte med restauranten.
Udvalg fra menukortet er vedlagt. Fortæl ved tilmelding, hvad I ønsker
at spise.
Efter frokosten kører vi til Galleri7. Indehaveren, Steen Karlsen, vil
vise billeder frem og fortælle om sin egen tilgang til kunsten. Steen har
tegnet hele sit liv. Han var i mange år skibsbygger og kom på værftets
tegnestue. I dag er det udelukkende, malerierne han beskæftiger sig
med. Steen laver spændende arrangementer blandt andet sammen med
Johnny Madsen, og han har leveret en kunstgave til henholdsvis Al Gore,
Bill Clinton og Barack Obama, da de gæstede Danmark.
Fra Frederikshavn skal vi i biler en tur tværs gennem Vendsyssel til
Østervrå. Undervejs besøger vi korpslejrpladsen fra 1985 og gør holdt
for at lytte efter, om stemningen fra dengang er der endnu. Til køreturen
udleveres en lille oplevelsesguide, som vil hjælpe med at opleve historie,
kultur og natur.
I Østervrå skal vi besøge PixlArt, som er Danmarks første digitale fotografiske udstillingshal.
Hos PixlArt vil idemand og initiativtager Tao Lytzen vise rundt og fortælle
om PixlArt og ikke mindst ideen bag at lære især børn og unge at opleve
fortællingen i et billede. Tao Lytzen er fotograf og har høstet mange anerkendelser rundt om i verden. PixlArt har til huse i en nedlagte baptistkirke. https://www.facebook.com/pixlart.dk
Til afrunding på dagen kører vi til Østervrå Spejderhus, hvor spejderne
sørger for kaffe og noget sødt at styrke os på.

Program
Kl. 10.00 Ankomst til
Bangsbostrand kirke
Søndergade 204, 9900
Frederikshavn
Kl. 10.30 Gudstjeneste i
Bangsbostrand Kirke
Kl. 11.30 Rundvisning i
kirken og den nye
tilbygning
Kl. 12.15 Frokost på restaurant Nerd Søsportsvej 12,
9900 Frederikshavn
Kl. 13.15 Besøg hos
Galleri7 Constantiavej 7,
9900 Frederikshavn, hvor
Steen Karlsen fortæller
Kl. 14.15 Afgang til
Østervrå – undervejs et
besøg på korpslejrpladsen
´85 og Krutteskoven
Kl. 15.00 Rundvisning hos
PixelArt Liljevej 2, 9750
Østervrå med fortælling af
Tao Lytzen
Kl. 16.00 Eftermiddagskaffe
i Spejderhuset Industrivej 7
Østervrå

Prisen for hele programmet er 45,- kr, som dækker kaffen i spejderhuset
og lidt til gruppekassen. Mad på Nerd afregnes direkte.
Hvis nogen overvejer at ankomme til Frederikshavn om lørdagen, kan
Sømandshjemmet anbefales som overnatningssted.
Det har en god morgenmadsbuffet. Stedet er meget brugt af håndværkere mv. på hverdagene.
Hvis man finder sammen og booker familieværelse, er det faktisk en helt
spejdervenlig pris, man får det til.
Med spejderhilsen
Henrik Buchhave
Susanne og Ib Rævdal

Tilmelding
- og bestilling af frokost
senest 14. april
til Linda Lindahl Jørgensen
3916 2640
lindahl@kfumspejderne.dk

