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INDKALDELSE: Ønsker du at få 
din kunst bedømt af  kunstken-
dere, så er det nu, du skal ind-
sende din kunst.

Kunstforeningen Limfjor-
den afholder nemlig igen 
i år den censurerede efter-
årsudstilling på Gimsingho-
ved Kunst og Kulturcenter i 
Struer.

Den efterhånden 56 år gam-
le forening , der arbejder på 
Lemvig/Struer egnen, har 
netop som et af  sine formål 
at fremme kunstens vilkår i 
lokalområdet, og giver således 
alle, der arbejder med kunst og 
har lyst til at få deres arbejder 
bedømt af  kunstkendere, den-
ne mulighed. 

Det er bestyrelsens håb, at 
der også i år vil være mange 
der har lyst til at benytte sig 
af  denne mulighed.

Den lukkede censureringen 

finder sted 28. og 29. september 
af  de tre censorer: Allis Hel-
leland, fhv. museumsdirektør, 
København, Jens Chr. Vester-
gaard, kunstmaler, Stoholm, og 

Karin Lorentzen, billedhugger, 
København.

Værkerne skal være indle-
veret senest 28. september kl. 
12. pcb

Censureret udstilling 
på Gimsinghoved

LOPPEFUND: Som noget nyt hol-
des der på lørdag 21. septem-
ber fra kl. 10-15.30 stort høst- 
og loppemarked i skolegården 
på Hjelm Hede Friskole i Mo-
genstrup.

Det er tre hold bedsteforæl-
dre, der har taget initiativ til at 
samle effekter ind gennem det 
seneste halve års tid, og det er 
blevet til rigtig meget.

Det er vores opfattelse, at 
der virkelig er blevet kikket 
dybt i »gemmerne« og ryddet 
op i hjørnerne, så der er man-
ge spændende effekter lige fra 
gammelt skoleudstyr, lamper, 
et enkelt bornholmerur og me-
get, meget mere. Der er også 
salg af  kartofler samt efter-
årets grønsager.

Alt bliver samlet i skolegår-

den lørdag, og elever og lære-
re på Friskolen har haft travlt 
med at bage, sylte og forberede 
underholdning. 

Temaet for dagen er piarter, 
og det betyder skattejagt, ka-
nonkugler og musik.

Der kan købes mad og drik-
ke, og hvis man er heldig, kan 
man finde »skatten«.
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Høst- og loppemarked på friskole

SEVEL: Fem kommuner i Regi-
on Midtjylland samarbejder 
frem til august næste år om 
projektet STED+SANS. 

Her vil børn og unge fra 
fem mindre byer i hhv. Aar-
hus, Silkeborg, Skanderborg, 
Norddjurs og Holstebro kom-
muner i løbet af  efteråret 2013 
og foråret 2014 gå på opdagel-
se i, blive opmærksomme på, 
være til stede i, reflektere over, 
tale om, udtrykke, beskrive og 
sanse det område, de bor i. Ud-
gangspunktet er, at ethvert om-
råde har noget at byde på, hvis 
blot man er åben for det.

Sevel Skole med
Hver af  de fem byer får besøg 
af  projektteamet, en by- og kul-
turformidler, en billedkunst-
ner og en forfatter. 

17.- 20. september får Holste-
bro Kommune og Sevel Skole 
besøg af  projektteamet. Sko-
lens 6. og 7. klasse skal delta-
ge i en række lokale guidede 
vandringer med det formål at 
genopdage det velkendte, og 
tage ejerskab for nærområdet. 

Efterfølgende »kortlægges« 

oplevelserne i området gen-
nem to workshops i hhv. lit-
teratur, som ledes af  forfatter 
Carsten Rene Nielsen og bil-
ledkunst, som ledes af  billed-
kunstneren Joaquin Zaragoza.

Inspirationsmøde
Foruden forløbet for børn og 
unge deltager kommunernes 
børne- og ungdomskulturfor-
midlere og -aktører (f.eks. pæ-
dagoger, lærere, bibliotekarer, 
kunstnere, museumsfolk, kul-
turkonsulenter og kulturskole-
undervisere) i et inspirations-
forløb, som har til sigte at in-
spirere og klæde dem på til at 
bringe konceptet og metoderne 
ud i kommunens øvrige små 
samfund. Dette inspirations-
møde holdes 12. november på 
Sevel Skole.

Skal sprede sig
STED+SANS dokumenteres 
løbende på projektets blog, 
hvor der kan hentes informa-
tion om projektet, aktørerne og 
de deltagende byer, og søges in-
spiration fra de enkelte forløb. 

Det er tanken, at idéen og 

redskaberne bag pilotprojektet 
skal forplante sig ud i samtlige 
19 kommuner i Region Midtjyl-
land. Videndelingen understøt-
tes af  udgivelsen af  en bog, der 
i tekst og billeder viderebrin-
ger erfaringerne fra projektet.

Pilotprojektet lægger sig 
fint op ad grundidéerne bag 
den kommende folkeskolere-
forms tema Åben Skole, hvor 
læring i endnu højere grad end 
nu tænkes ud af  de formelle 
læringsrum - ud i alle livets 
rum, herunder også byrum 
og lokalområder. 

Regionen støtter
STED+SANS er udviklet af  
børnekulturkoordinator An-
ne Line Svelle, Aarhus Kom-
mune, børnekulturkonsulent 
Ghita Warrer, Silkeborg Kom-
mune og kulturformidler Per-
nille Helberg Stentoft.

Region Midtjylland støtter 
projektet med 350.000 kr. 

Holstebro Kommune støtter 
er projektet med penge fra Bør-
nekulturpuljen.
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Børn og unge får én på opleveren

STED+SANS-projektet har 6. og 7. klasserne fra Sevel Skole som deltagere. 
De skal bl.a. gå på opdagelse i deres omgivelser. Pressebillede

Hjelm Hede Friskole i Mogenstrup holder på lørdag 21. september høst- og loppemarked. Arkivfoto

Du kan få bedømt din kunst af tre dygtige dommere 
som optakt til den censurerede efterårsudstilling på 
Gimsinghoved Kunst og Kulturcenter i Struer. Pressebillede


