
Skal vi opstarte en kunst-, skulptur- og kulturforening 

Jeg vil gerne rette en forespørgsel til landsbyerne i Udviklingsrådet Helle Øst´s 

område om der er tilslutning til og ønske om at opstarte en kunst-, skulptur- og 

kulturforening. 

Natur- kunstrute 

Kan vi også i vores område gå på by- og naturvandring og få øje på og for kunsten. 

Hvad siger du til en gåtur, hvor du kommer forbi byens flotte kunstværker eller en 

natur-kunstrute, hvor du passere skulpturer og kan betragte farverne og den 

kreative udformning af kunsten og at kunsten kan få dig til at smile og tænke.  

Vores landlige og naturlige omgivelser her i Helle Øst vil jeg mene kan inspirerer og 

øjner muligheder for kreative kunstnere. Vi har masser af historier, natur, herlighed 

og  hverdag til inspiration som vi kan synliggøre/tydeliggøre og formodentlig kan 

tiltrække kunstnere.  

Hvilke muligheder for kunst 

Jeg tænker at en sådan forening skal arbejde for at vi kan få et alsidigt og bredt 

udsnit af kunst- og skulpturværker og som f.eks kan være i materialer som bronze, 

keramik, stentøj, træskulpturer og billedkunst. Det er spændende hvad man ser i 

kunsten og hvad den fremkalder i folk. Hvad er det for nogle indtryk folk får af 

kunsten – hvad ser den enkelte i motiverne? Hvad ser folk af budskaber i kunsten? 

Hvad er det for en stemning kunstværket skaber? Hvilke små detaljer i kunsten ser 

folk?  

Synergieffekt ved placering af kunst/skulpturer 

Der kan være større eller mindre skulpturer placeret i alle de små landsbyer i 

området  – og måske kan de udformes så det er et kunststykke som er delt ud i 

området eller på anden måde  kan binde området/egnen sammen og give 

synergieffekt.  

Vandreudstillinger 

Der kan være den mulighed at arrangere vandreudstillinger eller at være med i 

arrangementer med vandreudstillinger.  

 

 



Nørklecafeer 

Kreativitet er meget mere end bare kunst. Det kan være så simpelt som at ændre 

sine vaner eller finde på sjove og spændende  nye fælles aktiviteter. Nørklecafeer 

kunne være en af mulighederne.  

Musik og sang  

Musik og sang er også kultur og kunst og kan man tænke at der bliver mere af dette i 

vores lokale kulturhuse. Her tænker jeg – er det muligt at få flere intim koncerter.   

Opleve kunst fra cykelsadlen 

Vi har allerede cykelstier og der er ruter i varieret landskab – der går gennem fladt 

og kuperet landskab og dejlig skovområder og forbi marker. Forestil jer at vi kan 

finde cyklen frem og cykle ud eller rundt og se kunst. Det vil være stort at få 

kulturelle oplevelser fra en cykelsadel – det giver indhold og refleksion i hverdagen.  

Kunst- og kulturudflugter 

Der kan evt også for medlemmer af en kunstforening og andre interesserede 

arrangeres kunst- og kulturudflugter i og udenfor området. 

Arrangere vandringer med lokalformidling 

Der kan i området holdes vandring med lokal formidling til både egne borgere og 

gæster fra hele landet.  

Krondyrsafari med mulighed for at smage retter med krondyrkød 

Endvidere har vi i området et meget meget rigt dyreliv og hvor der bl.a. kan ses 

store flokke af krondyr – her er der  mulighed for at igangsætte ”safari-ture” , hvor 

der er f.eks er fokus på krondyr og evt mulighed for at smage retter med 

krondyrkød.  

Gårdbesøg  

Arrangere ture til nogle forskellige landbrugsproduktioner  og opleve de små kalve 

og ae dem samt se hvordan der malkes. Det kan være besøg på både økolandbrug 

og konventionelle evt med gårdbutikker og smagsprøver.  

Rideture i naturen 



Kan det være mulighed for at lave ridestier i  landskabet – så vil det være stort for 

mange hesteinteresserede. Ferielejr på en rideskole og med ture ud i naturen på 

hesteryg – vil måske være en mulighed. Kan det lade sig gøre at få en hestesti 

igennem en kornmark og anden afgrøde og til noget skov mod at landmanden får 

lidt kompensation.  

Hvem vil være med?  Har du/I andre ideer ?  Hvem kan ikke lade være med at støtte 

op om dette? 

 

Venlig hilsen 

 

Jonna Buch Andersen 

Bestyrelsesmedlem i Agerbæk Udvikling.  


