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Begivenheder på Samsø
Udstilling: Peter Skovgaard: Tanker om en ø hos PII
Samsø.
Søn. 25. mar. til man. 31. dec. 2018 I butikkens
åbningstid
Udstillingen indeholder både acryl- og oliemalerier
samt papir arbejder. Peter Skovgaard (født 1960) er
kunstnerisk globetrotter og allerede et stort navn
indenfor den danske og internationale kunstverden. PII
er vært med et glas vin i dagens anledning.
Sted: P II Samsø, Langgade 38, Samsø.

Sted: Sambiosen, Pillemarksvej 1, Samsø.

Yoga.
Tor. 25. okt. til tor. 13. dec. 2018 8 kursusdage kl.
15.30
Kundalini er en yogaform som gør din hverdag og dit
helbred bedre. Du øger dit nærvær, din smidighed,
din styrke og du oplever en indre balance som giver
dig glæde i dagligdagen. Du kommer fra hovedet ned i
kroppen.
Pris: 850 kr.
Sted: Samsø Aftenskole, Toftebjergvej 3, Samsø.

Håndarbejdsgruppe i Sognegården.
Ons. 12. dec. 2018 kl. 14
HÅNDARBEJDSGRUPPEN Vi er en gruppe
håndarbejdsglade kvinder (mænd er dog absolut også
velkomne!), der mødes i Sognegården i Tranebjerg
onsdag eftermiddag fra kl. 14 til 16 året rundt.
Sted: Besser Kirke, Besser Kirkevej 1, Samsø.

Udstilling i Anton Rosens Hus: "Julens rum".
Lør. 1. til lør. 22. dec. 2018 kl. 10
Tag med Samsø Museum på opdagelse i både skæve,
rørende og overraskende juletraditioner fra forskellige
kulturer. Udstillingen Julens Rum er opbygget som en
labyrint, der inviterer besøgende på en sanselig rejse
igennem julens ritualer og symboler.
Gratis.
Sted: Anton Rosens Hus, Anton Rosens Plads, Samsø.
Kælkebakker ved Sambiosen.
Lør. 1. til man. 31. dec. 2018 kl. 09
Kom og kælk på de kunstige kælkebakker i
aktivitetsparken. Kælkebakkerne er til fri afbenyttelse
i hele december, medbring egen kælk. 40 meter
kunstige kælkebaner rulles ud i parken, så der både
bliver kort og lange, hurtige og langsomme ture.
Gratis.

Jul i Nordby.
Man. 3. til man. 24. dec. 2018 kl. 10
Nordby byder alle velkommen til at nyde den helt
specielle landsbystemning i december måned. Et
udvalg af byens butikker holder åbent - se mere på
facebook.com/julinordbysamsoe.
Gratis.
Sted: Nordby, Nordby, Samsø.

Sorggruppe for børn og unge.
Ons. 12. dec. 2018 kl. 15
Sorggruppe for børn og unge En sorggruppe er en
gruppe, hvor man kan mødes med andre børn og unge,
der har mistet en person, de holdt af.
Sted: Tranebjerg Sognegård, Langgade 44, Samsø.
Fællesspisning i SamBiosen.
Ons. 12. dec. 2018 kl. 17.30-20
SamBiosen inviterer alle til at komme og spise et nemt
aftensmåltid hver onsdag kl. 18-20. Denne dag har vi
Boller i Karry m. ris og salat (Vegetar: Selleri i karry)
på menuen.
Sted: Sambiosen, Pillemarksvej 1, Samsø.
Team Albert.
Ons. 12. dec. 2018 kl. 19.30
Dansk familiefilm om Albert, der ikke vil acceptere, at
man ikke kan gøre det, man har lyst til. Så han gør
oprør mod skole, forældre og hele verden for at blive
det, han er bedst til: En der underholder via YouTube.
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ANTON ROSENS PLADS 3, TRANEBJERG, 8305 SAMSØ
TLF.: +45 8659 0005 • VISITSAMSOE.DK

Begivenheder på Samsø
I hovedrollen ses Albert Dyrlund.
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4, Samsø.
Stille- og meditationsgudstjeneste ved Joan Birk og
sognepræst Ea Hvitnov.
Ons. 12. dec. 2018 kl. 19.30
Årstidsklang Refleksion, overtonesang og stilhed.Læs
mere HER.
Sted: Tranebjerg Kirke, Tingvej 2, Samsø.
Hyggelig aften med tøj og accessories fra Paris og
det danske mærke LIBERTÉ essentiel.
Ons. 12. og tor. 13. dec. 2018 kl. 17-20
Hyggelig og lækker aftner med tøj,accessories samt
make-up tips til julens og nytårets fester. Skønne ting
hentet i Paris kun få stk. af hver samt det danske
mærke LIBERTÉ essiential. Der vil være rabat og lidt
lækkert til ganen. alle er velkommen.
Gratis.
Sted: Hair & Care helsekost Samsø, Langgade 16,
Samsø.
Fremvisning af Sams Island Distillery.
Tor. 13. dec. 2018 kl. 15.30
Vi viser destilleriet frem og byder på smagsprøver.
Pris: 75,-.
Sted: Sams Island Distillery, Onsbjerg Hovedgade 15,
Samsø.
Foredrag om "Den danske vinhistorie".
Tor. 13. dec. 2018 kl. 19
Samsø Museumsforening inviterer sine medlemmer til
foredraget "Den danske vinhistorie" ved seniorforsker,
dr.phil. Annette Hoff, som netop har udgivet fjerde
bind i serien "Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.".
Gratis.
Sted: Anton Rosens Hus, Anton Rosens Plads, Samsø.

Min italienske familie.
Tor. 13. dec. 2018 kl. 19.30
Drama, der foregår på den lille italienske ø, Ischia.
Dramaet opstår, da en storm pludselig bryder ud, mens
en hel familie er samlet for at fejre forældrenes 50 års
bryllupsdag. Mens familien er samlet, pustes der til
gamle som nye uforløste konflikter.
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4, Samsø.
Virksomhedsbesøg ved Øko And Samsø.
Fre. 14. dec. 2018 14:00 - 15:00
Kom og få en rundvisning og fortælling om Øko And
Samsø. Vi fortæller om vores tilflytning til Samsø, om
gården, som vi forpagter ved Jordbrugsfonden
SamsØkologisk, og naturen omkring, som vi ønsker at
passe på.
Gratis.
Sted: Øko And Samsø, Vestermarksvej 45, Samsø.
Min italienske familie.
Fre. 14. dec. 2018 kl. 10.30 & 19.30
Drama, der foregår på den lille italienske ø, Ischia.
Dramaet opstår, da en storm pludselig bryder ud, mens
en hel familie er samlet for at fejre forældrenes 50 års
bryllupsdag. Mens familien er samlet, pustes der til
gamle som nye uforløste konflikter.
Sted: Biografen Samsø, Sygehusvej 4, Samsø.
Fremvisning af Sams Island Distillery.
Fre. 14. dec. 2018 kl. 15.30
Vi viser destilleriet frem og byder på smagsprøver.
Pris: 75,-.
Sted: Sams Island Distillery, Onsbjerg Hovedgade 15,
Samsø.
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