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Kulturhus-formandsberetning 2021    

Indledning: Endnu et år med Corona, der har præget alles hverdag og liv og udfordret fællesskabet. 

                     Foreningslivet er endnu ikke rigtigt kommet op i gear endnu.  

Et år hvor vi har sagt farvel til Jørgen Højer, han har bidraget med stor hjælpsomhed og været aktivt i 

kulturbanden i mange år – VI savner Jørgen og hans behagelige selskab.        

 

Det er en stor fornøjelse at få lov til at være formand for bestyrelsen i Kulturhuset – Et hus med mange 

ildsjæle, der brænder for kulturhuset, og laver et rigtigt godt stykke arbejde i bestyrelsen og kulturbanden. 

Og som bidraget til at huset fungerer og de mange foreninger og byens borgere kan få glæde af huset. 

           

Stor tak til Arkivet og Bogcaféen, der sørger for, at vi har et åbent hus. Det har givet mulighed for, at fx 

Kunstgruppen kan have offentlig adgang, ligesom det har givet mulighed for andre aktiviteter tirsdage og 

lørdage. Og en stor tak til byens borgere der donerer mange bøger til Bogcaféen som gør det mulig at have 

et godt udbud af bøger til udlån.  En tak til Lisbeth fra Bogcaféen, der har fyldt bogskabet op med bøger til 

byens borgere i perioden, hvor Kulturhuset har været lukket – og stadig aktivt fylder skabet op. 

Bogcafeen, har udvidet med en gruppe Brætspils-entusiasterne, der mødes en gang om måneden og giver 

den gas med brætspillene. Det er dejligt med nye initiativer i huset. 

 Tak til Grethes bogkunst – Foldedamerne og deres kreative aktiviteter, som bidrager med at skabe 

aktivitet og god stemning i huset – En gruppe der er god tilslutning til og hvor der kommer nye til.  

Varmestuestrik kommer en lørdag om måneden, hvor der hentes garn og indleveres strikkede sager til et 

godt formål.  Data caféen, som er i huset hver mandag formiddag med undervisning og vejledning om IT, og 

kan gøre brug af husets nye projektor og lydanlæg.        

Kunstgruppen sørger for at der er spændende kunst, der pryder væggene i huset, sidste år startede 

gruppen med at holde fernisering i forbindelse med at kunstnere udstiller, det har der været god succes 

med, så det fortsætter. Kunstgruppen har i forbindelse med sommerfesten arrangeret arbejdende 

værksteder, hvor fire kunstnere instruerede i tegning, akvarel maling og acryl maling, der var god interesse 

for at arrangementet og både børn og voksne hyggede sig – og har efterlyst, at arrangementet gentages en 

anden gang.   

Vore godt 40 medlemsforeninger er aktive på vidt forskellige niveauer. Flere af dem er stort set blot 

medlem, uden at bruge huset, mens andre bruger det ugentligt. Nogle har arrangementer med 5-10 
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personer, og så er der fx SHHBs og Ældresagens store julearrangementer, bankospil etc., hvor huset ofte er 

for lille. Vi har god kontakt med foreningerne.  

Dialogmødet med medlemsforeningerne, der afholdes om foråret, er i år blevet udskudt – så det må vi 

have til gode til senere. 

Kulturhuset har i år adopteret 3 af FN´s verdensmål, på sidste generalforsamling deltog Pipaluk Balslev, 

Sorø Kommunes FN´s Verdensmåls ambassadør og fortalte om FN´s Verdens mål. Bestyrelsen i kulturhuset 

har efterfølgende besluttet at adoptere 3 af målene, som vi vil arbejde med.  

Kulturhuset vil blandt andet arbejde på at reducere husets energiforbrug og skabe flere tilbud, der kan 

styrke det sociale liv i Stenlille.  

Stenlille Kulturhus er også en af de aktører, der er med i den bog, som Sorø Kommune udgav i september. 

”Artiklen om Bogcaféen i bogen Vores Verden Vores Mål – 39 historier om at vokse med FN’s 

verdensmål. 

 

Seminar for bestyrelsen og kulturbanden, blev afholdt i Stenmagle Haven, hvor vi fil lejlighed til at gå 

rundt i den fantastisk dejlige have og smage de lækre kager som de selv laver.  

På seminaret arbejdede vi med FN´s Verdens mål, hvor vi drøftede, hvad er vi allerede gør i dag og hvad vi 

kan gøre fremover. 

Verdensmål nr. 3: "Sundhed og trivsel" handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle 

aldersgrupper. 

Verdensmål nr. 11: "Bæredygtige byer og lokalsamfund" handler om at skabe inkluderende, sikre, robuste 

og bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Verdensmål nr. 12: "Ansvarligt forbrug og produktion" handler om at sikre bæredygtigt forbrug og 

produktionsformer.  

Et nyt initiativ, filmklub - foredrag for medlemsforeninger og borgere. Kulturhuset har startet nyt initiativ 

med foredrag på live-streams fra Aarhus Universitet, det første foredrag d. 1.3. om Klimaforandringer og 

med to mere i dette forår. Der var god interesse ved det første foredrag.  

Den årlige foreningsdag ”sommerfest” i uge 34 blev gennemført indendørs med arbejdende værksteder, 

fernisering og med musik af Morten Nygaard, David Nygaard Pedersen. Det var en rigtigt god og hyggelig 

dag med mange deltagere.  

Husets egne mødeaktiviteter med møder i bestyrelsen og kulturbanden har været færre pga. 

nedlukningen, der har været 3 møder i bestyrelsen og 2 i kulturbanden.  

Bestyrelsen består af personer, der ofte arbejder usynligt, men med en stor arbejdsindsats - og her er det 

funktioner som regnskab, referater, indkaldelser og kalenderstyring, der kun bliver synlige, når de ikke 

fungerer. Disse funktioner fungerer godt. Så stor tak til Liselotte og Bente. Og til Louise som sekretær for 

bestyrelsen. Uden jeres stabile og løbende arbejde, vil huset ikke kunne fungere. Vi andre i bestyrelsen har 

lidt mere ad-hoc-agtige opgaver, det synes jeg også fungerer.   

Sidste år anmodede bestyrelsen kommunen om undersøgelse af muligheder for energiforbedringer med 

henblik på at skabe et bæredygtigt Kulturhus. Kommunen har besluttet, at lave energiforbedringer, ved 

udskiftning af gasfyret med en varmepumpe. Det er vi rigtigt glade for. 
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Også en tak til de to revisorer - Lene og Kate, der trofast ser på regnskabstal med et kritisk blik:).  

Med kulturbanden har vi det daglige liv i kulturhuset. Og ved at have arbejdsudvalg, er der skabt plads 

også til andre og nye personer, der har lyst og tid til at prøve kræfter i Kulturhuset uden direkte at være 

med i en bestyrelse. Arbejdsudvalgene består af både faste og projektorienterede udvalg. Vi har vores faste 

køkkenteam, et herligt oprydnings- og vedligeholdelsessjak, et plantehold som sørger for planter ude og 

inde, lokaleudvalg som har malet mødelokalet, så det er frisket op, og vi har et par prof. madfolk, når der er 

behov for god mad. Vi har Plader-på-væg-udvalg, hvor skolebørn fra Stenlille Skole sætter kunst på vores 

baggårdsvæg. Disse flotte billeder vil vi slet ikke undvære. Mere kan sikkert nævnes.   

I år har vi fået opsat projekter med lydanlæg i mødelokalet, kulturhuset har fået støtte af Kultur- og 

Fritidsudvalget til dette. Der er kommet en lænestol i lokalet. Preben og Arkivet har bidraget med at finde 

gamle billeder af Kulturhuset fra tiden som bibliotek, brugs og isenkramforretning, billeder er hængt op i 

mødelokalet.    

Der er skabt en rengørings tradition, med forårs- og efterårs rengøring, en lørdag, hvor kulturbanden 

møder talstærkt op, og der bliver ryddet op, gjort rent ude og inde – Tak for indsatsen til alle.      

Alle disse aktiviteter viser tydeligt, at vi har en supergod kulturbande, som vi sammen skal værne godt om 

og hjælpes ad med, at alle har det sjovt og rart. Vi er selvfølgelig meget forskellige, så en del tålmodighed, 

tolerance og stor hjælpsomhed er de dyder vi i en kulturbande skal værne om at fastholde.   

I år har vi fået Janne med i kulturbande, det er vi glade for.  

Vi måtte sige farvel til Poul Christiansen, der har været en del af kulturhuset i mange år og lavet meget 

kaffe til møderne og gæster i huset. Vi må også sige farvel til Hal-Arne og Sanne, som vi har været heldige 

at have i kulturbanden, så vi har prof. hjælpere, når der skal sørges for spisning og andre praktiske gøremål. 

En stor tak til dem.   

Endelig er vores bestyrelsesmøder åbne, så alle interesserede kan være med. Det kan til tider være en 

udfordring at styre, da der er mange ildsjæle der har meget på hjertet i drøftelser. Det er dog meget 

givende, der kommer mange gode input og bydes ind med energi til at tage fat og gennemføre de mange 

gøremål. Tak til jer alle for jeres positive indstilling til at få det hele til at køre.  

Og stor tak til arkivets leder, John, for det gode samarbejde. John passer fortsat stille og roligt huset, som 

han altid har gjort, – fx køkkentjansen, snakke med rengøringsdamen, idet John er her på tidspunkter, hvor 

bogcafeen ikke holder åbent.  

Gå ud i byen og fortæl, at vi i bestyrelsen og kulturbanden har det sjovt, og at der altid er plads til nye 

frivillige i huset.    

Det var beretningen for i år, tak for jeres opmærksomhed.   


