Julearrangement 2018
Lørdag den 24. november 2018 kl. 11.00
Besøg på ARKEN Museum for moderne kunst.
Julefrokost på Restaurant Cafe SeSa, Ishøj Havn.

Vi mødes ved indgangen ved ARKEN senest kl. 11:00
ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj
VAN GOGH
Oplev Vincent van Gogh på ARKEN i en stort opsat udstilling om kunst, menneske, natur og tro.

‘Ham med øret’
Vincent van Gogh (1853-90) er en af de mest berømte kunstnere, der har gået på denne jord.
Berygtet for at skære sit øre af. Elsket for sine bevægende malerier og breve, der giver os et intimt
indblik i hans liv og tanker. For Van Gogh var livet og kunsten en hård kamp. Han formåede dog at
skabe et originalt, kunstnerisk udtryk, der viser hans tro på en kosmisk enhed mellem menneske og
natur. ARKENs udstilling viser gennem 28 malerier og 11 tegninger, hvordan hans skildringer af
hårdtarbejdende hollandske bønder og betagende sydfranske landskaber skulle udfolde det
guddommelige i naturen og mennesket – midt i en brydningstid, hvor troen var under pres fra
moderne filosofi og videnskab.
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Julefrokost kl. 13:30
Restaurant Cafe` SeSa
Søhesten 16
2635 Ishøj
Menu :
Røde og hvide sild m. capers og rødløg
Fiskefileter m. remoulade og citronbåde
Røget laks m. dressing
Skaldyrssalat
Æg og rejer m. mayonnaise
Roastbeef m. revet peberrod, ristet løg og remoulade
Hjemmelavede frikadeller med rødkål
Ribbensteg m/rødkål og surt
Lun Leverpostej m. bacon og champignon
Tarteletter m. høns i asparges
Diverse oste m. tilbehør og kiks
Frugtsalat
Friskbagt brød, fedt og smør.
Inkl. i arrangement
Indgang til ARKRN
Frokost Buffet
2 genstande pr. person
Kaffe, te og vand.
Tilmeld dig senest fredag den 09. November 2018 til linda.fischer@dhl.com tlf. 25121099
Pris pr. medlem:
Pris pr. ledsager:

Gratis
Kr. 350,00

Transport Aalborg/Nordenfjords :
Transport øvrige Jylland/Fyn :

Reg.nr. 6735 Konto nr. 1064422
HUSK NAVN
Tilskud pr. medlem Kr. 600,00
Tilskud pr. medlem Kr. 400,00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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