Støt kulturlivet
i Sæby

INDMELDELSE I STØTTEFORENINGEN
»SKOVLYST’S VENNER«
»Skovlyst´s Venner«
Skovlyst’s Venner
Skovlyst’s Venner/familie

årligt kr. 100,årligt kr. 150,-

Navn

Skovlyst´s Venner
Postboks 126
9300 Sæby

Adresse
Postnr.
Tlf.

www.saebyscenen.dk

By
Mobil

E-mail
Indmeldelseskuponen sendes til:
Sæby Scenen
Postboks 126
9300 Sæby

Du/I kan også indbetale beløbet på vores
konto i

– bliv medlem af
»Skovlyst’s Venner«

Spar Nord
Reg. nr. 9012
Konto nr. 4577368282
Husk at skrive navn og adresse!

Lay-out & tryk:

LYNGR A F I S K

LYNGS BOGTRYKKERI
9300 Sæby · www.lyng.dk

»Skovlyst« ligger naturskønt lige midt i Sæbygaard
skov, Kildevej 51, Sæby.
Grundstensnedlæggelsen fandt sted i maj 1881, og
»Skovlyst« blev på det tidspunkt omtalt som en Pavillon, der længe havde været ønsket.

Du har måske haft gode og sjove oplevelser i huset
»Skovlyst« og kunne være interesseret i at genopleve dem.
Med din støtte er du med til at bevare

»SKOVLYST«

Pavillonen blev opført efter tegning af en arkitekt
fra Aalborg, og der blev indrettet dansesal, spisesal,
buffet, garderober, køkken og værelse for værten.

Vi har også brug for hjælp bag scenen, til kostymer, i køkkenet, ved rengøring, ved reparationer
og oprydning m.m.

www.saebyscenen.dk

Pavillonen »Skovlyst« blev indviet den 10. juni
1881 med adskillige taler. Festsalen var smukt pyntet med flag og bøgegrene, og der var musikalsk underholdning af Simonsens Musikkorps.

Større selskaber kom med dampskib både fra Frederikshavn og Aalborg for at forlyste sig i Pavillonen, hvor der også var dans.

Der er hold for børn, unge, voksne og kor.

Du kan læse mere om vores aktiviteter på vores
hjemmeside:

På verandaen ud mod åen og de gamle bøgetræer
blev der anbragt borde og bænke.

»Skovlyst« blev noget af et tilløbsstykke.

Der foregår stadig mange aktiviteter på »Skovlyst«, der i dag bliver brugt som teaterhus af Sæby
Scenen.

Vi arbejder på at lave arrangementer som
•
•
•
•
•
•
•

Udendørs sommerspil
Indendørs teater
Syng sammen arrangementer
Koncerter
Foredrag
Udstillinger
Søndagscafé m.m.

men mangler økonomiske midler til bl.a. vedligehold.

Hvis du/I har lyst til at blive medlem af Støtteforeningen »Skovlyst´s Venner« så udfyld venligst
kuponen på bagsiden.
TAK for din interesse!

