Kalender for KUTLURUGERNE i Øster Hornum 10. september
til og med 30. september 2022
Dato
10. 9.
til 2. 10

Tid
Døgnet
rundt

Arrangement
Find ”væsner” på Katbakkens træer
FDF Øster Hornum har inviteret nogle væsner til at bo på træerne på
Katbakken i forbindelse med kulturugerne i Rebild kommune. Gå
turen rundt på Katbakken ved aktivitetsbanen i løbet af kulturugerne
og se, om I kan finde “hovederne”.
Følg med på Øster Hornums hjemmeside og FB-side, hvor der, når
kulturugerne er skudt i gang, vil komme en konkurrence omkring
turen rundt på Katbakken.

10. 9.

10.00 til
sidst på
eftermid
dagen

Stort skaterarrangement (arr. Danish Roller Cup) på Katbakken.
Arrangøren skriver:
"Hvor hurtigt kører landet dygtigste rulleskøjteløbere? +47 km i
timen!!
Kom og se det med egne øjne, når vi afholder finalen i Danish Roller
Cup på asfaltbanen i Øster Hornum.
Deltagerne har kæmpet hårdt for at samle point sammen siden april
og nu skal spændingen udløses – hvem bliver den første vinder af
Danish Roller Cup trofæet?
Vi har deltagere i alle aldre fra 6 år til 50+, så der er dømt
familiehygge og godt humør, når rulleskøjteløbere fra hele landet
besøger Øster Hornum 10. september”!
Læs mere på www.danishrollercup.dk
Er du nysgerrig på konkurrencedelen, så læs med
her: https://danishrollercup.dk/infoomstaevner/ "
Til info planlægger vi at tage lånerulleskøjter, som tilskuere kan låne
efter konkurrencen eller i pausen, med til arrangementet.

10. 9.

10.00 12.00

Åbent hus på Varmeværket og Vandværket
Kom og se hvor vores varme og drikkevand kommer fra.
Mere information og annoncering følger senere, se også vores
hjemmesider.
www.ohvarme.dk
www.osterhornumvand.dk

10. 9.

13.00

Frendrup Nihøje og Frendrupgård
Kulturhistorisk vandretur til Frendrup Nihøje og den for længst
nedlagte Frendrupgård bag højene. Undervejs og på stedet fortæller
Søren Thrysøe og Niels Nørgaard Nielsen om jernalderbebyggelser,
metaldetektorfund, amatørarkæolog Ingemann Sørensen, de
omkring 4.000 år gamle Frendrup Nihøje og om Frendrupgård, der
blev nedlagt i midten af 1500-tallet. Turen starter foran Nihøjevej 1
og varer 1½ til 2 timer.

Dato

Tid

Arrangement

11. 9.

15.00 16.15

Fællessang i forsamlingshuset
Både børn og voksne (0 til 102 år) er 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.
Når vi nærmer os d. 11. september vil vi gerne opfordre til på
forhånd at indgive ønsker til sange, man gerne vil være med til at
synge. Gerne med en lille begrundelse.
Vi vil også lave opslag på byens facebook, med opfordring til at
ønske sange, så der kan man også skrive til os.
Vi finder ud fra de indkomne ønsker frem til et varieret program, der
vil tilgodese så mange ønsker som muligt.
Teksterne bliver vist på skærm.
Husk man skal bare have lyst til at synge for at deltage - der er
absolut ingen krav om, at man skal være god til at synge!
Vi håber at rigtig mange vil komme og synge med!

11. 9

16.30 18.00

60’er – 70’er musik i Øster Hornum Forsamlingshus

21. 9.

16.00

Tårntur og Thrysøes fortælling
Søren Thrysøe fortæller historier og anekdoter om kirkens
vedligeholdelse og restaureringer gennem 4 generationer. Bagefter
er der mulighed for at komme en tur op i kirkens tårn og se udsigten
over byen derfra. I tårnet fortæller Niels Nørgaard Nielsen om
kirkens klokke og ”degnestolen” fra omkring 1600, der står i
tårnrummet.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag, vi mødes ved kirken.

24. 9.

OBS!

Katbakken til fri disposition for ALLE aktiviteter – ingen er dog
tilmeldt endnu, men det kan nås endnu!
Se om tilmelding nedenfor kalenderen.

24. 9.

15.00

Korkoncert i Øster Hornum Kirke
En festlig og uformel efterårskoncert i Øster Hornum Kirke. Kirkens
klassiske kor har i samarbejde med Haverslev/Aarestrup voksenkor
øvet intenst hele dagen underkyndig ledelse af komponist og
korleder Erling Lindgren og slutter med koncerten, hvor alle er
velkomne!

30. 9.

16.30

Æblerov i kirken
Vi får besøg af Karsten Hansen/Naturkarsten/Karsten Kortbuks, som
vil presse æbler sammen med os, og vi kan smage den lækre
æblesaft. Han vil også fortælle historie for os.
Kirkens børnekor synger for og med os.

AFLYST

Dato

Tid

Arrangement
Vi skal se, hvad der er gemt i den store bibel - og så skal vi også bede
Fadervor.
Det varer ca. 45 min. i kirken og så er der spisning i sognehuset ved
kirken bagefter.
Pris: 20 kr. for voksne for spisning.
Tilmelding til kirke.kathrine@outlook.dk eller på sms: 5119 001
senest d. 28. september. Pris: 20 kr. for voksne, gratis for børn.
Tilmelding til Kathrine på sms 5119 0011 eller mail:
kirke.kathrine@outlook.dk

Nye arrangementer:
Er der nogen, der har flere arrangementer til Kulturugerne i Øster Hornum, kan man rette
henvendelse til initiativgruppen, der sørger for at arrangementet kommer på kalenderen.
Venlig hilsen
Initiativgruppen bag ”Kulturuger i Øster Hornum”, der består af:
Per Vilsbøll: pervilsboll@outlook.com, tlf.: 22 55 57 91
Trine Madsbøll: trinemadsboll@gmail.com, tlf: 40 37 97 83
Niels Nørgaard Nielsen: nielsfraharrild@gmail.com, tlf.: 21 49 16 38

