
ASTRONAUT BESØGER HALVORSMINDE

Astronaut Andreas Mogensen gæster Halvorsminde 7. marts 
- og elever fra skolerne i Vendsyssel er inviteret med til til en 
eftermiddag i rummet. Arkivfoto: Lars Pauli - 26. januar 2017 
PixlArt og Halvorsminde rækker ud efter stjernerne, og i fællesskab 
er det lykkedes at få den danske astronaut Andreas Mogensen til 
Halvorsminde. Her vil han holde et foredrag om sin rejse i rummet 
for cirka 650 inviterede unge.

Besøget er planlagt til 7. marts, og invitationen bliver sendt til 7. - 9. 
klasserne på skolerne i Vendsyssel.

Der er tale om lidt af et scoop for Vendsyssel, da det ifølge 
arrangørerne er første gang, at den verdenskendte astronaut 
Andreas Mogensen holder foredrag i Vendsyssel.

Andreas Mogensen er kendt for at være en rigtigt dygtig formidler 
af naturvidenskab, og hans personlige beretning om arbejdet 
som astronaut, og de oplevelser det har givet ham, sætter gang i 
tankerne hos tilhørerne.

Det bliver på mange måder en utraditionel skoledag med et særligt 
fokus på naturvidenskaben og stjernebilleder, der møder de heldige 
unge, der deltager. Ud over foredraget med Andreas Mogensen, vil 

der også være en digital udstilling med billeder fra NASA, ESA og 
Hubble-rumteleskopet, og musiker Michael Vajhøj vil synge David 
Bowies “Starman”.

- Da muligheden opstod for at bidrage til at virkeliggøre denne 
store event for de unge i Vendsyssel, faldt det helt naturlig for os 
at deltage. På Halvorsminde prøver vi at vise en vej til dannelse og 
store drømme blandt de unge. Vi håber, de får en kæmpe oplevelse, 
som vil vække deres nysgerrighed og simpelthen gøre dem mere 
oplyste ved at have fået denne mulighed. Vi ser det i øvrigt som 
vigtig læring for vores elever at planlægge, afvikle og være værter 
på dagen. Det giver rigtig god mening for Halvorsminde, da vi blandt 
andet har læringsprofilerne Natur og Videnskab samt Iværksætter 
og Event, lyder det fra Halvorsmindes forstander Jens Beerman i en 
pressemeddelelse.

Og PixlArts formand Tao Lytzen supplerer.

- PixlArt er meget optaget af at udstille i nye sammenhænge, og at 
tilbyde flere muligheden for gennem fotografi og kultur at opleve 
nye perspektiver, som åbner verden på en ny måde eller som i dette 
tilfælde universet.

Billeder fra Universet kan efterfølgende ses udstillet hos PixlArt i 
Østervrå.

Halvorsmindevej 107-109 • 9800 Hjørring • Tlf.: 98 92 12 22


