Skive Venstres tur i efteråret er denne gang lidt et alternativ med besøg i Valby
og produktion af vores frokost i Timm Vladimirs flotte køkken. Dertil besøg på
Nordisk Film, rundvisning i selve Valby og besøge den fantastisk flotte Jesuskirke
med rundvisning og møde med præst, forfatter og debattør Sørine Godtfredsen .

Torsdag den 25.oktober 2018
Program:






Rundvisning i Nordisk Films særudstilling om Olsen Banden
Tilberedning og indtagelse af to retters menu hos Timm Vladimirs Køkken
Guidet rundvisning i Valby på vej til
Jesuskirken med guidet rundvisning og møde med Sørine Godtfredsen
Møde med Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg
I anledning af Olsen Banden kan fejre 50 års jubilæum
besøges Nordisk film med en guidet rundvisning. Den helt
specielle udstilling består bl.a. af kulisser fra filmene –
f.eks. bunker fra Jylland, Yvonnes hyggelige stue og
Hallandsens pompøse kontor. Udstillingen huser også
mere end 100 originale klenodier og kostumer fra de 14
film. Vi får indblik i tilblivelsen af nogle af de mest
ikoniske og mindeværdige Olsen Banden scener gennem
produktionsbilleder, mens rundviserne vil supplere med
spændende historier og anekdoter fra de mange år med
Olsen Banden!
I Timm Vladimirs køkken er der undervisere til at hjælpe,
vise og fortælle os om madlavning. Det kedelige er lavet
på forhånd, så vi alle, både prøvede og uprøvede ’kokke’
skal kun lave det sjove samt spise vores producerede mad.
Vi skal også høre om deres bryghus og selvfølgelig også
smage deres øl og gerne sammen få en rigtig god oplevelse.
Jesuskirken i Valby er én ad Danmarks mere særprægede kirker og derfor vildt
spændende at besøge. Vi skal der møde præsten Sørine Godtfredsen som giver os
oplæg og debat. En anden af præsterne er guide i kirken der er tegnet af arkitekt
Vilhelm Dahlerup for bygherren brygger Carl Jacobsen. Carl Jacobsens ønske var
at kirken skulle genlyde af smuk musik med en god akustik hvorfor kirken rummer
to meget fine orgler. Kirken er opført som et mausoleum for Carl Jacobsen og
hans familie og i krypten under kirken står familiens sarkofager. Kirken er indviet
d. 15. november 1891, mens selve det Jacobsenske familiekapel, krypten under
kirken, indviedes d. 31. januar samme år. Klokketårnet stod først færdigt i 1895.

Vi kører fra Roslev kl. 5.30 og Skive kl. 6.00 og hjem igen samme dag.
Prisen er for bus, forplejning, entreer og guider i alt 1.150kr pr person
Tilmelding til Ingrid Thomsen tlf.: 20 28 61 56 mail: thomsen323@hotmail.com
eller: Else Marie Larsen, tlf. : 97 59 21 74, mail: elsemarie@toustruppost.dk

