Vang beboer- og grundejerforenings bestyrelse glæder sig over at invitere til Vangeuge 2018 i
Galleriet.
Det bliver en uge med fællesskab for vangeboere og andre som finder interesse for Vang.
Galleriet er vores hele ugen fra søndag d. 29/7 - til lørdag d. 4/8 2018, hvor ugen kulminerer i vores
traditionsrige sommerfest med kage- og dessertkonkurrence samt musikalsk underholdning.
Vi ser frem til at samles så mange som overhovedet muligt i løbet af ugen til de forskellige
aktiviteter som Vangeugen byder på.
Tag din nabo, genbo og familien med og få nogle hyggelige og inspirerende timer sammen i den
dejligste by på vestkysten.
Derfor sæt kryds(er) i kalenderen og deltag i fællesbrunch med fernisering, SMART training,
spilleaften, dans, sejltur og filmfremvisning samt ikke mindst vores sommerfest d. 4. august.
Galleriudstillingen i uge 31 bliver som i 2017, en fortælling om Vangeboernes kreativitet eller
begejstring og glæde over et smukt eller særpræget billede, et kært eje eller en smuk genstand, som
har særlig betydning for den enkelte, og måske endda har tilknytning til Vang og i sig selv bærer på
en vangehistorie. Vi glæder os til at opleve og præsente Galleriet i uge 31. Hvem er det mon der bor
i Vang, og hvilke historier fortæller vi?
For at skabe sammenhæng i denne eksklusive udstilling beder vi udstillerne med få linjer at
beskrive den udstillede genstands historie på et skilt i A5-format. Disse skilte kan hentes i Bixen fra
torsdag 26. juli 17.00.
Sangskrivning:
Vi håber at der vil være nogen af jer, der vil skrive en sang, om livet i Vang, om Vange ugen eller
andet som vedr. Vang. Hvis der kommer flere bud, vil der være en lille erkendtlighed til den sang
som får flest stemmer til sommerfesten.
Sangen kan sendes til Iris Kofod inden d. 3. august på mail: ihk@pc.dk. Iris vil sørge for at få
sangen trykt til sommerfesten, hvor vi alle vil synge med.
Hvem vil hjælpe med at holde Galleriet åbent i løbet af uge 31. Iris Kofod koordiner vagtplan, så
send gerne en sms eller mail og fortæl hvilken dag du kunne tænke dig at være i Galleriet mellem
kl. 13-17. På mobil: 51279122 eller mail: ihk@pc.dk
Vi skal også huske at bemande Bixen, så byd også gerne ind på denne vagtplan i Bixen.

Vange uge i Galleriet
Program:
Søndag 29. juli med brunch kl. 10 – 12 i Galleriet, kl. 12.00 opsætning af udstilling
(TILMELDING til Jeanne Albinus, fastnet: 56969356, mobil: 30180594 mail:
jeanne.albinus@brk.dk ønskelig af hensyn til indkøb senest 27. juli)
Efter brunchen vil det være muligt at Vangeboerne ophænger/placerer billeder/figurer eller effekter
som man gerne vil vise frem. Det kan også være et objekt/billede man vil sælge.
HUSK! Et lille skilt (som kan hentes i Bixen) med navn og hvorfor man gerne vil udstille netop
denne ting og gerne med relation til Vang.
Der vil være åbent i galleriudstillingen fra kl. 13 – 17 mandag - fredag i uge 31.

Aftens arrangementer i uge 31 i og ved Galleriet.
Mandag d. 30. juli kl. 19.00 SMART-training, giv din hukommelse og din koncentrationsevne et
boost.
Vi får besøg af instruktør Karen-Margrethe Hansen Bager, der vil give os en sjov og oplevelsesrig
aften, hvor hjerne bliver stimuleret. SMART training består af fysiske øvelser og aktiviteter, der kan
opfattes som leg, der både udfordre din motorik, dine sanser og din logik. Øvelserne er ikke fysisk
krævende, og det er kun din hjerne, der kommer på hårdt arbejde, du får brug for din fulde
opmærksomhed og koncentration. Med SMART-training bliver din hjerne sat på prøve og bliver
trænet op til at fungere hurtigere, mere effektivt og mere præcist.
Aftenen slutter med en lille forfriskning.
Tirsdag d. 31. juli 2018 kl. 15.00-16.00, kl. 16.00-17.00 eller kl. 17.00-18.00
Kom og prøv Saunagus på Vang havn

Tilmelding: https://www.facebook.com/events/227684091384047/
Eller sms 21818832
Tirsdag d. 31. juli kl 19.00 Sejltur/brætspil
Hvis vejret tillader det vil der mulighed for at få en sejltur langs kysten fra Vang til Teglkås/
Helligpeder/Hammeren.
Samtidig vil der blive mulighed for at spille brætspil i Galleriet – tag gerne selv et spil med.
Der vil blive serveret en lille forfriskning.
Onsdag d. 1. august kl. 19.00, Petanque turnering
Kom og prøv vores nye Petanque bane på Vang havn. Vi sætter en triple turnering op, 3 spillere pr.
hold med 2 kugler hver. ”Grisen” kastes min. 6 m, max 10 m og så gælder det om at holdet kommer
tættest på med kuglerne. Regler vil blive forklaret på aftenen.
Der vil være kugler til stede og forfriskninger.
Torsdag d. 2. august kommer ”Mellem os” til Vang kl. 9-13
TV2/Bornholm kommer for at lave optagelser til programmet Mellem os i sommerlandet. Det er
mellem kl. 09 – 13. Elementer i programmet vil pt være Havnen, Galleriet, Bixen og en husejer og

vandmøllen. Vi satser på, at vi kan holde åben i Bixen ekstra ordinær mellem 9 0g 13. Det er jo
”Vange uge”.
Torsdag d. 2. august kl. 19.00 ”Sommerjul”
Kom og hjælp med at male juleudsmykningen, som skal pryde Vang til december. Her vil vi også
komme med forslag til, hvordan vi kan hjælpes ad med at pynte byen og vangevejen i den mørke
vintertid. Mød op og hør vores forslag. Tag tøj på som kan klare lidt malepletter. Vi vil holde
juletemaet og servere kaffe og julekager. (Tag gerne selv en Julekage med)
Fredag d. 3. august kl. 20.00 Filmfremvisning (OBS tjek tidspunktet)
”Far til fire på Bornholm” med fredags popcorn. Vi mødes kl. 20.00 og tag aftenkaffen med!
Lørdag d. 4. august kl. 18.00 Årets Sommerfest med kage og dessertkonkurrence
Som højdepunkt på Vangeugen, slutter vi af med sommerfest.
I år har vi valgt at konkurrencen bliver en kage- og dessertkonkurrence. Afstemningen bliver derfor
først efter vi har smagt på herlighederne.
Vi starter med at stille kager og desserter op på podiet i Galleriet inden kl. 18. Herefter er der
fællesspisning, hvor den medbragte mad indtages. Husk mad, porcelæn, bestik, drikkelse, kaffe.
Vi sørger for at have dækket bordene og har pyntet op til en hyggelig aften med musik.
Måske er der skrevet en ny Vange sang, som vi skal synge denne aften.
Søndag d. 5. august inden kl. 10.00
Vi skal have ryddet Galleriet for udsmykning og aflevere rummet pænt og rengjort til de nye
udstillere. Vi håber alle vil være behjælpelig med denne opgave.
Vi håber I alle vil møde talstærkt op i løbet af ugen.
Hvis du vil hjælpe kontakt Iris Kofod, mobil: 51 27 91 22

