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INVITATION TIL TEMAARRANGEMENT:INVITATION TIL TEMAARRANGEMENT:

NATUR, KUNST OG NATUR, KUNST OG 
BÆREDYGTIGHEDBÆREDYGTIGHED

Vi ser frem til at mødes med dig til LOFs nye temadag omkring 
Natur, kultur og bæredygtighed.
En temadag der byder på oplevelser og måske nogle uventede 
erfaringer der kan være med til at ændre dit syn på naturen og 
din tilgang til bæredygtighed.

Vi starter ude i naturen, hvor landskabet til alle tider har inspireret 
kunstnere. Naturens cyklus, vejrliget og lyset udgør en uudtøm-
melig motivkreds. Oplev hvorfra kunstnerne har hentet deres 
inspiration. Studér selv landskabets linjer, farver og lys, og lad dig 
omslutte af naturoplevelsen.

Efter en frokostpause mødes vi på Vendsyssel Kunstmuseum, 
hvor vi skal opleve udvalgte kunstværker.

Vi slutter dagen med oplæg fra Hjørringkommune og deres ind-
sats for at skabe en bæredygtig kommune, som også de næste 
generationer kan være stolte af at kalde deres.

LOF som oplysningsforbund vil gerne medvirke til at skabe dia-
log, der kan give inspiration til de små og nære forandringer, vi 
alle kan bidrage med.

Så tag det gode fodtøj på, fat vindjakken og bevæg dig ud i natu-
ren sammen med os den 6. maj.

PRIS: kr. 175. KLUB VKM kr. 110. Frokost kan tilkøbes.

TILMELDING: https://lof.dk/nord/foredrag-debat-og-ture/na-
tur-kunst-og-baeredygtighed/id/221701 eller 
tlf. 5918 3350. Først til møllen – begrænset pladser. 
Tilmeldingsfrist inden den 1. maj.

Skriv PLUS1 i rabatfeltet, så er prisen kr. 325 v. 2 personer.

PROGRAM
Kl. 9.50 
Mødested Rubjerg Fyr, Fyrvejen 110, 9480 Løkken

Kl. 10.00-11.30 
Vandring ved Rubjerg Knude. Sammen med Vendsyssel Kunst-
museums kunstformidler skal vi opleve den natur, som igennem 
århundreder har inspireret kunstnere som f.eks. Johannes 
Hofmeister og Poul Anker Bech.

Kl. 11.30-13.30 
Fri tid til transport, nyde naturen, og frokost.

I er velkommen til selv at medbringe en frokostkurv. Det er også 
muligt at bestille frokost via LOF. Mere herom efter tilmelding. 

Kl. 13.20 
Mødested Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 
9800 Hjørring

Kl. 13.30-14.30 
På Vendsyssel Kunstmuseum får vi en guidet omvisning i mu-
seets aktuelle særudstilling ”The Breath of Leviathan – Havets 
væsen”, hvor den franske fotokunstner Joséphine Douet stiller 
skarpt på forholdet mellem natur og menneske med fokus på 
kystlandskabet i Vendsyssel.

Kl. 14.30-14.50 
Kaffepause med lidt sødt.

Kl. 14.50-15.50 
Oplæg og dialog om bæredygtighed. Vi skal høre Hjørring 
Kommunes afdeling for teknik og miljø fortæller om indsatser i 
forhold til klima og bæredygtighed, med udgangspunkt i ’Den 
store klimarejse’. Klimarejsen er mere end CO2, det handler i høj 
grad om vores adfærd.

LOF vil præsentere et nyt dialogkort til refleksion på vores hver-
dagsmuligheder.

Kl. 15.50-16.00 
Opsamling og afslutning

Kursusleder Dorthe Lykke Olesen, Udviklingskonsulent
LOFs landsorganisation, dlo@lof.dk, 4021 3473

LOF har et nyt koncept, der hedder PLUS1 
– hvilket betyder at hvis I tilmelder to personer,
så er der en rabatpris.


