
Beretning fra kulturudvalget 

Kulturudvalget havde netop afsluttet det store arbejde med ” Hos os ” da jeg blev 

formand sidste år. I perioden var Arne Christensen gået aktiv ind i arbejdet. Takket 

være Arnes indsats blev det økonomisk overkommeligt at udgive dette nyttige lokale 

værktøj. Selv om dette nu er anden gang kulturudvalget står for arbejdet har det væ-

ret drøjt og et kæmpearbejde at indsamle artikler at redigere dem såvel som frem-

skaffelse af det  store billedmateriale, som også skulle redigeres. Jeg er glad for som 

ny formand for udvalget at det var færdigt og var blevet et flot arbejde inden min tid. 

I 2004 var det året hvor udvalget skulle vælge årets borger. Ved en reception 2.6.04  

blev Aase M. Nielsen, frivillig leder af genbrugsbutikken udvalgt til æren uret og bil-

ledet. 

Vi begyndte så i udvalget at arbejde med forskellige tiltag. Det ene var i forlængelse 

af ” Hos os” at give tilflyttere kendskab til stedet ved at arrangere en tilflyttertur 

rundt i hele 8520 området. Fællesrådet bevilligede penge til turen som også kommer 

med i Århus festugeprogram og som er berammet til at løbe af stablen søndag d. 28. 

august om eftermiddagen. Vi har fået forskellige lokalkræfter til at vejlede på turen 

som skal give lokalhistorisk indsigt samt indsigt i hvad der forgår ” Hos os ” her og 

nu. 

Turen er tilrettelagt og udbydes nu til de første 50 der melder sig. 

Det andet ben vi gik ud af efter lange overvejelser var en fortsættelse af ideen med 

kulturpark som var fremme midt i 90erne og som har ligget stille de sidste 4 -5 år. 

Vi tog på en studietur i den kolde vinter til Skanderborg og Silkeborg og så på træ-

kunst og vandkunst og blev vældig inspirerede. Vi har tænkt på at flytte focus til Søn-

derskoven med inddragelse af området foran idet vi anråber byplansudvalget om at 

få skøjtebaneprojektet sat i gang så vi kan knytte til her. Vi mener det er vigtigt at en 

”skulpturpark” bliver en levende instans som kan bruges af børn og institutioner og 

borgere i en stor og glad sammenhæng. Vi er klar over at det bliver et langt træk og 



at vi skal have adskillige ad hoc personer knyttet til udvalget  samt have et levende 

samarbejde med byplansudvalget . 

Vi havde også tænkt på at arbejde med en udsmykning af Danmarks største rundkør-

sel som om føje tid vil ligge foran vores by som en lindorm, men vi har nok tabt pu-

sten lidt med det projekt idet den rundkørsel vist slet ikke bliver rund! 

Så er vi i skrivende stund i gang med at vælge årets Lokalitet og der er mange gode 

forslag så det bliver ikke nemt men vi har fundet et sted inden den 25. maj. 

Vi hedder kultur og IT udvalg. Det har vi haft det lidt svært med altså det sidste, men 

vi har fået at vide at det nødvendigvis må være os der skal overveje hvis der skulle 

være overordnende forhold i forhold til IT og at vi også her kan søge bistand i det 

forstandige forretningsudvalg. 

Udvalget består af: : Annelise Søndengaard, (formand),  Holger K. Thing,  Marianne 

Jensen, Grethe Matthiesen, Gudrun T Vandel, (sekretær). 

 

Annelise Søndengaard 

Formand for Kulturudvalget 

 


