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Provinspuljestøtte til ”Liv i Forsamlingshusene” på Djursland
Destination Djursland og de 8 kommuner på Djursland har fået 400.000 kr. i støtte fra
Kulturministeriets Provinspulje til et fælles projekt, hvis formål er at styrke kulturlivet i
landområderne ved at sætte fokus på forsamlingshusene.
Opskriften er hentet i Nørre Djurs Kommune, hvor man har tradition for at afholde kulturcafeer i
forbindelse med den årlige ”Kulturraket”. Kulturcafeerne finder sted i forsamlingshusene, og der
indgår foredrag, opførelse af musik, fællessang samt kaffe og kage. Det er denne opskrift, der skal
hjælpe forsamlingshuse på hele Djursland til at genvinde deres status som kulturelle
samlingssteder.
Der planlægges i alt 48 arrangementer, det vil sige gennemsnitlig 6 arrangementer i hver
kommune. Hvert enkelt arrangement skal gennemføres i tæt samarbejde mellem de kommunale
forvaltninger, lokale ildsjæle knyttet til de enkelte forsamlingshuse, og en koordinator. Denne
proces skal sikre, at hvert eneste arrangement udspringer af lokale ideer og ønsker og dermed
bliver noget helt særligt. Det er meningen, at projektet skal give forsamlingshusene redskaber til
fremover i højere grad at fungere som en slags kulturhuse i landområderne, og disse redskaber
skal koordinatoren være med til at udvikle, blandt andet ved at lave en fortegnelse over kunstnere
og foredragsholdere, som er egnede til den pågældende type arrangementer.
Det er tanken, at man dels vil hente foredragsholdere og kunstnere udefra, dels benytte sig af, at
der er usædvanlig mange kunstnere og andre musiske, kreative og kulturelt interesserede
mennesker bosat på Djursland. På den måde vil der blive sat fokus på den lokalt forankrede kunst
og kultur, samtidig med at der tilføres ny inspiration og skabes grobund for dialog og udvikling af
de lokale kulturmiljøer.
Den projektbeskrivelse, som er indsendt til Kulturministeriet, er udarbejdet af kulturformidler
Katrine West fra Destination Djursland i samarbejde med Bo Jacobsen, som er koordinator for
Kulturraketten i Nørre Djurs Kommune, Kirsten Krogh fra kulturforvaltningen i Nørre Djurs
Kommune, og medarbejdere fra de øvrige djurslandske kulturforvaltninger. Desuden har
Foreningen Danske Forsamlingshuse været inddraget. Det er meningen, at Bo Jacobsen skal
være koordinator for projektet og stå for kontakten til de enkelte forsamlingshuse, mens Katrine
West skal tage sig af den overordnede projektledelse og blandt andet udarbejde
informationsmateriale.
Der forestår nu en længere planlægningsfase, før projektet kan løbe af stablen. De 48
arrangementer afholdes inden for en koncentreret periode på 2-3 måneder, og for at begivenheden
ikke skal forbigå nogens opmærksomhed, vil der blandt andet blive lavet en samlet
arrangementskalender, som vil blive husstandsomdelt på hele Djursland.
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