Kulturuger – også i Øster Hornum
Der afholdes kulturuger i Rebild Kommune fra 10. september til 2. oktober.
Sidste års kulturuger indeholdt en række arrangementer i Øster Hornum – det
skulle dette års kulturuger også gerne gøre.
Derfor indbyder vi alle interesserede til at komme til inspirationsmøde torsdag d. 2. juni kl. 19.00 på Lokalhistorisk Arkiv, Birkehøjvej 8.
1: Hvad er allerede planlagt i Rebild Kommune?
2: Hvad er allerede planlagt i Øster Hornum?
3: Hvem kunne tænke sig at bidrage med arrangementer?
4: Kan aktiviteter fra ”Udtryk” genoplives?
5: Koordinering af aktiviteter, så vi ikke lægger arrangementer ”oven i hinanden”.
Koordineringen skal ske på to planer:
1: Lokal kalender, foreløbig deadline 10. juli – kalenderen vil komme på Øster
Hornums portal www.oster-hornum.dk og videresendt til byens diverse FaceBook-sider.
2: Alle arrangementer på kalenderen for deudad.dk, deadline 15. juli – arrangører skal selv lægge på denne side – initiativgruppen bag ”Kulturuger i Øster Hornum” hjælper gerne.
Spørgsmål angående mødet kan rettes til undertegnede.
Venlig hilsen
Initiativgruppen bag ”Kulturuger i Øster Hornum”.
Trine Madsbøll: trinemadsboll@gmail.com, tlf: 40 37 97 83
Per Vilsbøll: pvi@mf-gym.dk, tlf.: 22 55 57 91
Niels Nørgaard Nielsen: nielsfraharrild@gmail.com, tlf.: 21 49 16 38

Referat af Kultur-uge-inspirationsmøde på lokalhistorisk arkiv 2. juni kl. 19
Til stede: Henriette Fyllgraf (FDF), Inger-Lise Sørensen og Leif Boel Sørensen (Katbakken), Birgitte Bak-Sørensen (ØH-hallen), Søren Thrysøe (Frendrup Nihøje vandring), Per Vilsbøll,
Hardy Christiansen (kroket), Kathrine Kofod (kirken), Sune Bendsen (fællessang og kirken),
Bent Søgaard (vandværket), Kirsten Stokholm (sang og musik), Tage Dalby Andersen (band 3o), Niels Nørgaard Nielsen (Lokal historisk arkiv, Nihøjevandring mv) og Trine Madsbøll (fællessang).
Per V introducerede. Forklarede hvad det hele går ud på. Der er i år afsat 3 uger fra 10. sept
til 2. okt. til Kulturuger i Rebild kommune.
Der blev afholdt et introducerende møde 20. april på skolens lærerværelse, indkaldt af Kulturrådet til tovholderne for aktiviteterne i kulturugerne i Rebild sidste år. Her blev det gjort
rede for, hvad vi lavede sidste år. ØH var den mest aktive by i kommunen, og derfor blev mødet afholdt i ØH.
Vi er måske tidligt ude med at få ideerne frem, men det skal planlægges nu.
Kulturugerne er lidt ligesom ”Udtryk”, som sidst blev afholdt i 2016. Forskellige foreninger/institutioner m.v. står selv for at arrangere og afholde.
Der er planlagt en åbnings-event i Nørager lørdag d. 10. sept., med overskriften ”Eventyr i
livet - liv i eventyret” (tovholder er Gert Rubæk)
Kulturrådet har fastsat en fælles overskrift: „Frihed“. Det skal dog ikke opfattes som en
spændetrøje - næsten alt kan gå ind under den overskrift!
Niels fortsatte: De arrangementer, der bliver planlagt, vil blive koordineret via byens hjemmeside, hvor en lokal kalender for arrangementerne løbende vil blive opdateret, så man altid kan se, hvad der er planlagt hvornår. Hermed vil det blive muligt at undgå for meget overlap af begivenheder.
Niels viste på skærm hjemmesiden og link til papirudgave med kalenderen. Herunder også
en kort introduktion af Rubæks åbningsevent i Nørager.
På kalenderen står endnu kun, at der er fri benyttelse af Katbakken lørdag d. 24. Sept.
Derudover er kalenderen indtil videre tom.
Når man har dato og lidt beskrivelse af et arrangement, skriver man til Niels, som herefter
sørger for at det kommer på kalenderen.
Desuden opretter man arrangementet i kalenderen i bladet Derudad (derudad.dk). Man skal
selv melde ind og husk illustration/billede. Vi vil gerne hjælpe til med dette, hvis det er nødvendigt.
Desuden viste N skema for ansøgning til Kulturrådet om økonomisk tilskud. Der er frist d. 15.
juli både til kalenderen og ansøgning om midler til at dække udgifter. Kulturrådet har afsat
50000 kr. til dækning af den slags udgifter.
Arrangementer, der allerede er i støbeskeen, samt ideer til arrangementer:
•
•
•

Søren og Niels laver en guidet tur til Frendrup Nihøje (er nu i kalenderen).
Karsten Hansen laver Wøldike æblehave foredrag og æblepresning.
Sune, Mette og Trine laver fællessang i forsamlingshuset (inkl. kaffe og kage). Mulighed for at ønske sange på forhånd.
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•

•
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Henriette og Kathrine: FDF og kirken arbejder med en ide om at lave rappelling ned
af kirketårnet. Det er ikke clearet med menighedsrådet endnu. FDF har instruktører,
som er godkendte.
Evt. også bare en tur op og kigge ud fra kirketårnet. Og evt. kunne Søren også fortælle om kirken/tårnet ved samme lejlighed.
FDF: Der er også ideer om evt. diskret at sætte ”hoveder” på nogle af træerne på Katbakken, og opfordre folk til at gå en tur og finde dem.
Birgitte: Fremlagde en ide om en digital fotoudstilling for børn. Hvor børn selv har taget billederne ud fra et fastlagt tema. Udstillingen kunne foregå på skærm i de 4 omklædningsrum lørdag d. 24. Sept. Suppleret med salg af kaffe og kage.
Per fremlagde en ide for Mette Bach-Larsen (som ikke kunne være tilstede): Vil gerne
lave noget børneteater på Katbakken. Det blev foreslået, at det evt. kunne foregå
samtidig med, at der er ”åben Katbakke” lørdag d. 24. sept.
Per: Gjorde opmærksom på, at der også kunne laves noget i kombination med arrangementet med Danish Roller, lørdag d. 10. sept.
Kathrine nævnte en ide om, om skolen kunne lave noget i byens rum, som tidligere
ved Udtryk. Skolen er inviteret og introduceret for Kulturugerne, men har ikke responderet. Måske vil Kathrine kontakte skolen.
Kathrine: Fra kirken arbejdes også med at arrangere Børnegudstjeneste med æblepresning med Karsten Hansen.
Bent: Vandværket, FN's verdensmål kunne være tema for åbent hus, vor man kan
smage på vand og se en udstilling.
Evt. være til stede i byen, - kan man få folk lokket op til vandværket og se det?
Kirsten Stokholm: Vil gerne lave et nordisk program sammen med en guitarist evt på
vandværket. (Her vil det være nødvendigt med økonomisk tilskud, som kan søges via
Kulturrådet eller via billetindtægt).
Kirsten kan også tilbyde at lave et kreativt værksted for børn, fx på skolen eller i FDFhuset (noget med limpistol, pailletter og rørperler mv).
Tage: „3-o“, Tages band fra Nibe (spiller 60’er og 70’er musik - meget gerne i forsamlingshuset - evt. i forlængelse af fællessang).
Sune: Har planer om at arrangere en koncert i kirken - gerne en hverdagsaften. Sune
har en ide om at hyre en trio (Line Mortensens trio).
Sune: Desuden er allerede arrangeret: Korworkshop d. 24. sept. kl. 10-16. Arrangementet er ikke fra start af tænkt ind i kulturugerne, - men kunne evt. blive til en åben
workshop. Sune skal lige konferere med Anette Kjær i Aarestrup

Per gjorde opmærksom på Lokalrådet - underskudsgaranti kan søges her. Som ”livline”, hvis
man ikke får noget fra kommunen.

Ref.: Trine Madsbøll

