Kulturuger i september – det sker i Øster Hornum
11. september

10.00

Officiel indvielse af cykelstierne
mellem Moldbjerg og Gl.
Viborgvej.
Lørdag d. 11. september kl. 10.00
åbner borgmester Leon Sebbelin
officielt cykelstierne fra
Moldbjerg, gennem Øster
Hornum til Gl. Viborgvej. Når
åbningsceremonien ved Øster
Hornum Hallen er overstået,
opfordres alle til på cykel,
rulleskøjter, gåben eller rollator
at begive sig ud i alle retninger fra
byen og tage et foto af det
smukkeste sted, der kommer på
turen. Fotos sendes til
Lokalhistorisk Arkiv på
arkiv@stoevringlokalarkiv.dk. De
indkomne fotos offentliggøres på
Arkivets hjemmeside og
opbevares derefter ”til evig tid”.

11. september

11.00 –
13.00

Frirummets infotavler udstilles
Frirummet, en selvstændig
gruppe under skolebestyrelsen,
har de sidste syv år etableret
legeplads til skolen i Øster
Hornum, og samtidig fået skabt et
attraktivt udeområde for byens
borgere. Frirummet slutter sit
forehavende af med at udstille 8
infotavler, som handler om byens
fortræffeligheder. Infotavlerne
måler 1 x 2 meter og skal senere
placeres et hensigtsmæssigt sted i
byen.
Infotavlerne kan ses på Øster
Hornum Idrætsforenings
parkeringsplads.

12. september

10.00 –
13.00

Øster Hornum Idrætsforenings
90-års jubilæum.
Torsdag d. 17. juni kunne Øster
Hornum Idrætsforening, ØHI,
fejre 90-års jubilæum.
Det skal fejres, men vi venter til
sensommeren, hvor vi søndag d.

12. september inviterer alle
ØHI fejrede 75 års
omkring Øster Hornum og ØHI til jubilæum i 2006
et brag af en fest.
På dagen bliver det muligt at høre
om vores kommende halbyggeri,
Menateket, og spørge ind hos en
af vores Menateketambassadører.
ØHIs 6 aktive udvalg vil på dagen
stå med aktiviteter og oplevelser
for børn og voksne.
13. september
14. september

16.00

Sørens Safari Show på
Friluftscenter Katbakken
MUSIKALSK
UNDERHOLDNING FOR HELE
FAMILIEN.
Aben Rango elsker sange om
ham selv “åh abe! Åh gid jeg var
lige som mig selv!” Hans lillebror
Ludwig “hård banan” drømmer
om at være sej som tarzan åh ih
åhhhhh!
Tigeren Troels Triger er frygtelig
drillesyg fordi alle hans striber i
virkeligheden er narestreger.
Søren laver også cirkusnumre
som børnene hjælper ham med.
VARIGHED 50 MIN
ALDERSGRUPPER 1-11 ÅR.
Arrangør. Øster Hornum
Borgerforening

14. september

18.30

Wøldikes Æblehave
14. september kl. 18.30 fortæller
naturvejleder Karsten Hansen om
æblerne i Wøldikes Have ved
Øster Hornum kirke. Varighed 1
time. Alle kan deltage.
Vi går tur mellem flere hundrede
æble- og pæretræer af lige så
mange sorter. Mange af dem
bærer frugt, og alle bærer en
historie. Vi smager frugten og
hører nogle af de mest markante
historier. Der bliver tid til
æblesange og æblesaft. Der
fortælles også om arbejdet i

Der blev plantet mange
æbletræer i Wøldikes
have i 2011

Wøldikes Have, som er drevet af
en gruppe frivillige i samarbejde
med menighedsrådet.
15. september
16. september
17. september
18. september

18. september

13.00

16.00

Historisk byvandring i Øster
Hornum
Historiske kendsgerninger,
fortællinger og måske et par
skrøner undervejs gennem Øster
Hornum.
Søren Thrysøe og Niels Nørgaard
Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for
den tidligere Støvring Kommune,
guider en tur rundt i byen og
fortæller undervejs historiske
kendsgerninger, historier om
bygninger og personer - måske
garneret med en skrøne eller to.
Mødested: Græsarealet ved
Nihøjevejs udløb i Nibevej, Øster
Hornum, 18. september. kl.
13.30. Byvandringen formodes at
vare omkring 1½ time.
Don og Diva i Øster Hornum
Kirke
Der bydes på et festfyrværkeri af
nogle af de mest kendte arier,
sange og duetter fra opera-,
operette-, og musicalverdenen
leveret med humor og et
dynamisk og medrivende samspil
mellem de to sangere, pianisten
og publikum.
Med musik af Mozart, Puccini,
Lloyd Webber, Lehár m.fl. der
introduceres undervejs af de to
sangere, så alle kan være med –
uanset om man er operafan eller
man måske aldrig tidligere har
hørt opera eller musical ”live”.

Øster Hornum 1866

Don og Diva Trio

19. september

15.00 –
16.15

Fællessang for alle i Øster
Hornum
Kom og syng med!
kl. 15 - ca. 16.15 er der fællessang
for alle aldre i byens
forsamlingshus, Nibevej 177.
Både børn og voksne er
Musik til fællessangen
velkomne, og der vil være
mulighed for at købe kaffe og
andre forfriskninger.
Mette Bach-Larsen synger for og
styrer slagets gang, Sune Bendsen
og Trine Madsbøll m.fl.
akkompagnerer.
Der vil på forhånd blive mulighed
for at ønske, hvilke sange der
kommer på programmet.
Nærmere oplysninger herom
følger.

20. september
21. september
22. september
23. september
24. september

Bierfest i Hallen
Der afholdes Bierfest i Hallen.
Nærmere oplysninger følger.

Deutches Fassbier
25. september
26. september

