Udflugt med ”den gamle redaction”,
torsdag d. 4. juni 2015
Årets sommerudflugt begyndte med en lækker og fyldig brunch kl. 10:30 hos Mona og Tage på
Langdraget 210 i Gilleleje, hvor Mette, Bo, Esther og Carl mødte forventningsfulde op.
Kl. 12:30 kørte vi af sted, og Tibirke Kirke var det første mål – i Monas og Tages plan.

Det er en interessant kirke fra 1100-tallet med en særdeles smuk og detaljerig altertavle.
Desuden kunne vi fra kirkepladsen nyde udsigten over Ellemosen og var inde at se kirken.

Turen fortsatte til GeoArt
krystalmuseum og kunsthus, som var
et spændende sted med møbler og
skåle i teaktræsrod, morsomme
gaveartikler, smykker og
kunsthåndværk fra lande som
Indonesien, Thailand, Kina og USA. Det
er både et udstillings- og salgssted.
Vi kørte videre til Vinderød Kirke,
hvortil vi ankom 14:10.

Vinderød Kirke og udsigt over Vinderød kirkegård
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Vinderød Kirke og kirkegård er smukt beliggende med udsigt til Arresø. Vinderød Kirkegård
er ikke blot en smuk kirkegård, men også en inspirationsudstilling for smukke, usædvanlige
gravstene og udformninger af gravsteder. Sognepræst Ivan Jakobsen fortalte kyndigt og
levende om både kirkegården og selve kirken med bl.a. Classens grav. Der er tale om et
særligt gravkammer, der skal illudere en norsk klippehule. Classen var født i Norge.
Efter rundvisningen indtog vi
medbragt kaffe, te, boller og muffins
samt jordbær købt ved GeoArt. Ivan
Jakobsen deltog også i det udendørs
kaffebord.

Ca. 16:30 satte vi kursen mod Hundested, hvor vi
besøgte Sandskulptur-udstillingen på havne-området.
Det er imponerende, hvad kunstnerne har fremstillet.
Deres materiale er vand, sand med 10 pct. ler som
bindemiddel – intet andet.
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Via Lynæs kørte vi til Helsinge, hvor dagen blev afrundet med aftensmad – en buffet med
talrige lækre retter – på Restaurant Heaven Crane. Restauranten blev efterhånden fyldt godt
op, da der var kulturnat i byen, og mange mennesker ville spise, inden de gik videre i byen. Vi
brød op cirka 20:45 og drog hjemad hver især.
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