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HJØRRING: Benthe Nor-
heim har nu samlet kræfter 
efter sit kæmpestore projekt 
med campingkvinderne, så 
den norske kunstner er klar 
til endnu en udfordring i 
sværvægtsklassen. Og det 
rent bogstaveligt.

Mygdal-kunstneren præ-
senterer på fredag sit nye 
projekt med tre “moderski-
be” lader med liv, længsel og 
minder.

Hos NORDJYSKE Medier 
på Frederikshavnsvej udstil-
ler hun små modeller af de 
8-10 tons tunge skibe, som 
hun de kommende år vil få 
bygget på et værft med hjælp 
af skibsingeniører.

- Med campingkvinderne 
brugte jeg jo gamle cam-
pingvogne, men det er lidt 
lige som at bygge et gammelt 
hus om. Der er altid nogle 
fejl, man møder undervejs, 
fortæller hun.

Derfor skal de tre skibe la-

ves helt fra kølen og selvføl-
gelig i Benthe Norheims 
foretrukne materiale - be-
ton.

Hjemme i Mygdal skal hun 
så bygge videre på dem, så 
de bliver udsmykket som et 
skib ladet med længsel, et 
andet med liv og det tredie 
og sidste med minder.

Mens hun knokler videre 
med projektet, så vil en ud-
stilling med modeller blive 
sendt rundt i Hjørring og 
Frederikshavn Kommune. 
Startende med NORDJYSKE 
Medier i Hjørring og Frede-
rikshavn.

- Vi vil gerne have udstil-
lingen rundt til virksomhe-
der og institutioner, hvor der 
kommer mange mennesker, 
fortæller Steen Poulsen fra 
Hjørring Kommune.

Hjørring er sammen med 
Frederikshavn og Regio 
Nordjylland gået økonomisk 
ind i projektet, som på sigt 

ikke bare vil være til glæde 
for vendelboerne, da de skal 
sendes ud i Europa som sej-
lende ambassadører for kun-
sten.

- De tre skibe bliver alle 
udstyret med en elektrisk 
motor, som skal køre på sol-
energi, så de kan sejle ad de 
europæiske vandveje, for-
tæller Benthe Norheim.

Inden i de tre skibe bliver 
der udstillinger, som skifter 
fra land til land. Men først er 
der en lang produktionspe-
riode. De tre skibe forventes 
tidligst at blive sat i søen i 
2012. � toto

Fra campingvogne til moderskibe

De tre moderskibe 
er allerede lavet, 
men kun som små 
modeller i voks. 
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www.cadelvino.dk - Ålborgvej 602, Harken, 9760 Vrå – Tlf. 98 98 62 15
Åbningstider:  Torsdag kl. 13.00-17.30 – Fredag kl. 13.00-17.30 – Lørdag kl. 10.00-13.00

Mød vinkyndige Claus Larsen den 13. december og 
få råd og vejledning om vin til jul og nytår.
Claus giver bl.a. smagsprøver fra vores store udvalg
af mousserende vine.

TA´3 FLASKER

550,-
NORMALPRIS PR. FL. 209,- NORMALPRIS 159,-

PR. FLASKE

119,-

EKSTRA ÅBENT
jul/nytår:

Søndag 13. dec. kl. 12.30-16.30
Søndag 20. dec. kl. 12.30-16.30
Onsdag 23. dec. kl. 12.30-16.30
Onsdag 30. dec. kl. 12.30-16.30

10 år med italienske vine

I HELE JULEMÅNEDEN 
har vi mange smagsprøver på udvalgte vine 
bl.a. Amarone, Barolo, Brunello m.m.
Vi har et stort udvalg af gavekurve med spændende 
specialiteter og lækker chokolade samt vingaver.

DESSERTVINE OG CHOKOLADE.
Hos os kan du købe AMADEI chokolade, som er 
blandt verdens bedste og KONNERUP & CO der 
ligger helt i top blandt dansk chokolade.

Den store succes med Ca’del 
Vino har medført, at vi nu 
har et meget stort udvalg i 

italienske vine og specialiteter. 
Altid lave 6 styks priser 

(spar op til 25%).
Superkvalitet til prisen
Se www.verasvine.dk

Amarone 
della Valpolicella 
SanRustico 2005
- perfekt til andesteg

Spumante 
Castel Faglia 
Franciacorta
Satén

Hvem søger vi :
• Dig som har lyst til et eventyr - og prøve at arbejde udenlands 
 (og alligevel har kort afstand hjem)
• Dig som er instruktør og behersker fl ere time typer
• Dig som er udadvendt og sprudlende
• Dig som er glad for at arbejde med mennesker
• Dig som er kreativ og nytænkende
• Dig som er positiv og løsningsorienteret.

Er ovenstående dig - send straks en mail 
til post@gotrening.no
Vi kan bruge dig allerede fra 1. januar.
se mere på www.gotrening.no
 

 Så kom til Norge..!
 

-vi har brug for dig i Kristianssand - kun 4 timer herfra

Er du Fitness Instruktør og behersker du forskellige time-former
- har du brug for lidt udfordring og vil gøre fi tness til din dagligdag

Fra campingvogne til moderskibe

Benthe Norheim er klar med 
et nyt projekt med tre “Life-
Boats”, som skal sejle rundt 
i Europa med længsel, liv og 
minder.  fOtO: henrik lOuiS


