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medlemmer af Støtteforeningen for LifeBoats er drømmen
for formanden.

SPAR k

r. 500,-

Indland 7

Det er sjovt, at man tror, at alt det nye kommer
»
»
fra Berlin, London og New York. Og så kan man
tage til Mygdal og opleve noget af det hotteste.
SøreN FriiS, formand for Støtteforeningen for Life-Boats

Nye spørgsmål i
Bynkevejsagen
Af Caspar Birk og Lars Teilmann
graverne@nordjyske.dk

AALBORG: Offentligheden har
nu fået adgang til det svar
om Bynkevejsagen, som justitsminister Morten Bødskov (S) ellers holdt hemmeligt i efteråret. Sagen drejer
sig om en 34-årig psykisk
syg mand, der blev skudt af
politiet under en tvangsindlæggelse i 2009. Han døde
nogle timer senere.
Hidtil har retsordfører Peter Skaarup (DF) været bundet af den tavshedspligt,
som justitsministeren havde
pålagt ham i efteråret, men
nu kan han give sin mening
til kende om de modstridende oplysninger, som Rigsadvokaten har givet i sagen.
- Jeg vil bede Morten Bødskov om at redegøre, hvorfor
Rigsadvokaten
kommer
med kritik af Nordjyllands

Søren Friis er formand for Støtteforeningen for Life-Boats. Foreningen skal støtte op om Marit Benthe
Norheims skulptur Life-Boats.
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rejser

Miniferie eller
weekendophold
- i Jesperhus Feriepark

5 dage (man-fre) uge 20 – 26 i A-hytte
Weekend (tors-søn) uge 21-26 i A-hytte
Nyd den tidlige sommer i Jesperhus
Feriepark. Her er nok at opleve for hele
familien og rig mulighed for at slappe af
i de dejlige omgivelser.
Forlystelsesparken byder på f.eks. Junglezoo, 4-D biograf, inden- og udendørs legeplads, Jungleparty, Hugoshow, minigolf/
golf, bowling og meget mere. I kan også udnytte de kreative evner i Aktivitetsgården,
hvor man kan lave textilmaling, perler og
meget mere.
Er I mere til vand, er der fri adgang til både
indendørs og udendørs Vandland. Her er
flere rutsjebaner, spabad og mange andre
oplevelser.

Prisen inkluderer:
• fri adgang til Vandland og
Forlystelsespark
• slutrengøring
• masser af forlystelser
Tillæg for miniferie uge 23 og 24 kr. 500,uge 25 kr. 700,- og uge 26 kr. 1.700,For evt. ekstra personer er der et tillæg på
10% pr. person
Oplys ved bestilling rabatkode: 1330
Tillæg for weekend uge 25 kr. 700,- og
uge 26 kr. 1.500,For evt. ekstra personer er der et tillæg på
10% pr. person
Oplys ved bestilling rabatkode: 1330

Alle ophold er i hytter på ca. 25 m2. Alle
hytter har eget bad og toilet samt elvarme.

Miniferie hverdage 5 dg. (mandag til
fredag i uge 20, 21 eller 22 2013)

Miniferie weekend 4 dg. (torsdag til
søndag i uge 21, 22, 23 eller 24 2013)

Normalpris kr. 2.498,-

Normalpris kr. 2.998,-
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Bestil turen hos Jesperhus Feriepark på tlf. 96 70 14 00.
Oplys rabatkode 1330 og evt. abon.nr.
Se mere på www.nordjyskefordele.dk/jes
Rabat pr. fuldt betalende voksen fratrækkes for abonnenter på en efterfølgende abonnementsregning
efter turens afslutning. Rabatten forudsætter abonnentens eller dennes husstands deltagelse på turen.

Frivillige vil
støtte stort
kunstprojekt

Der blev lagt blomster og stillet lys ved døren til den 34-årige psykisk
syge mands lejlighed efter hans død. Arkivfoto: Martin Damgård
Politis egen efterforskning i
sit svar til ministeren, men
undlader det i redegørelsen.
Det virker mærkeligt, at der
er den forskel, for der går jo
ikke ret lang tid mellem
Rigsadvokatens redegørelse
og ministersvaret, siger Peter Skaarup med henvisning
til, at redegørelsen udkom 1.

maj 2012 og ministersvaret
knap fem måneder senere.
Justitsminister
Morten
Bødskov ønsker fortsat ikke
at bidrage til den offentlige
debat i Bynkevejsagen, ligesom at Lennart Lindblom fra
Rigsadvokaten ikke ønsker
at stille op til interview.

LIFE-BOATS: Nordjysk støtteforening skal udbrede kendskabet til Marit Benthe Norheims sejlende installation
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Den norsk-fødte billedkunstner Marit Benthe
Norheims store sejlende installation, Life-Boats, får nu
en støtteforening. Der er
stiftende generalforsamling
17. maj.
Marit Benthe Norheim har
arbejdet med Life-Boats, siden hun i 2008 havde en
drøm om, at hun skulle lave
betonskulpturer, der kunne
sejle. Drømmen kom netop,
som hun havde afleveret
Campingkvinder - en kørende installation bestående af
fem kvindefigurer bygget
over fem campingvogne.
Mange rystede på hovedet
over idéen, men den ér realiserbar.
Nu er hun over halvvejs
færdig med Life-Boats, som
består af tre kvindefigurer,
der viser forskellige stadier i
en kvindes liv. Den første,
Længsel, er færdig og står på
gårdspladsen i Mygdal. I
værkstedet er kunstneren
sammen med ansatte og frivillige godt i gang med num-

Benthe Norheim får hjælp af flere ansatte og frivillige til mange ting.

Foto: Bente Poder
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I første omgang hugger kunstneren Marit Benthe Norheim hovedet i flamingo.
mer to, Liv.
Hvis midlerne var til stede,
kunne alle tre skibe komme i
vandet i 2014, men i øjeblikket mangler der penge. En
komité i Fredericia, Den
Selvejende Institution for Life-Boats, har det sidste år arbejdet hårdt på at finansiere
skibene ved at indsamle tilskud fra private og offentlige myndigheder. Nu skal en
støtteforening med udgangspunkt i Nordjylland
bakke op om komitéens arbejde og udbrede kendska-

bet til kunstværket.
- Ved at komme med i støtteforeningen, kommer man
med i en proces og bliver en
del af noget. I forhold til den
traditionelle kunstoplevelse
i dyb stilhed og andægtighed på et museum, så kommer der med dette projekt
en ny frihed, hvor kunsten
trækkes udenfor de institutionelle rammer, siger Søren
Friis, selv billedkunstner og
formand for den gruppe, der
har taget initiativ til en støtteforening.

Der arbejdes hårdt på skib nummer to, Liv. Det er den gravide kvinde midt i livet.
Vendsyssel
Kunstmuseums tidligere direktør, Marianne Ilkjær, er også med i
arbejdsgruppen. Hun mener, at det er oplagt, at der
netop etableres en støtteforening for Benthe Norheims
værk:
- Benthe Norheims måde
at inddrage publikum på i sine værker gør det helt naturligt med en støtteforening.
Man kan sige, at en støtte-

forening er en formalisering
af det, som Benthe selv plejer at gøre.
Den stiftende generalforsamling holdes ved kunstnerens værksted på Houenvej
klokken 16 fredagen før pinse.
- Det er sjovt, at man tror,
at alt det nye kommer fra
Berlin, London og New York.
Og så kan man tage til Mygdal og opleve noget af det

Åbningstale

v/ Nanette Bak
Andersen efterfulgt
af korsang

{ Støtteforeningen for LifeBoats har stiftende generalforsamling på Houenvej 52,
Mygdal, fredag 17. maj klokken 16.
{ Man kan melde sig ind
ved at maile til: sf@soren-friis.dk
{ Foreningen skal bakke op
om projekt Life-Boats og udbrede kendskabet til den sejlende kulturinstallation, som
kunstneren Marit Benthe
Norheim står bag.

hotteste, siger Søren Friis.
Han håber, at så mange
som muligt vil melde sig ind
i støtteforeningen.
Foruden Søren Friis og
Marianne Ilkjær er Knud
Størup, Vibeke Gamst, Peder Baltzer, Inger Grund Petersen. Troels Bidstrup Hansen, Inger Davidsen og Lars
Bæk blandt initiativtagerne
til støtteforeningen.

Følg os og vær opdateret
facebook.com/uldfestival





