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den 5. februar fortæller 
hospitalspræst Christian 
juul Busch om »sorgen - den 
nødvendige fortælling«. 
det sker i sognehuset ved 
Holstebro kirke. arkivfoto.

skOLe: Som en del af  under-
visningen får skoleelever fra 
Holstebro nu mulighed for at 
arbejde med at skabe innova-
tive løsninger til fremtidens by 
de næste tre år.

Tre år i træk skal eleverne 
arbejde med at udforme krea-
tive og bæredygtige løsninger 
på aktuelle samfundsudfor-
dringer – for til sidst at kon-
kurrere med elever fra andre 
byer om at have skabt de bed-
ste løsninger.

Dermed kan skolerne i Hol-
stebro leve op til folkeskolere-
formens nye krav om innova-
tion i undervisningen – et om-
råde, som mange folkeskolelæ-
rere ellers ikke føler sig godt 
nok rustet til at leve op til.

Derfor lancerer Aarhus 2017 
nu i samarbejde med den inter-
nationalt anerkendte nonpro-
fit-organisation, INDEX: De-
sign to Improve Life, et stort 
undervisnings- og kulturpro-
jekt for skoleelever fra alle de 
19 kommuner i Region Midt-
jylland.

1.000 deltagere
Initiativet, der altså også bli-
ver et tilbud til skolerne i Hol-
stebro Kommune, går ud på, 
at der – i samarbejde med de 
19 kommuner – identificeres i 
alt tre samfundsudfordringer, 
som f.eks. madspild, klimafor-
andringer og mobning. 

I alt 1.000 børn fra 40 skole-
klasser kaster sig derefter over 
opgaven i krydsfeltet mellem 
kultur og innovation – og af-
slutter efter tre års forløb med 

en camp i 2017, hvor børnene 
bygger en stor, offentlig tilgæn-

gelig udstilling med de bedste 
løsninger på fremtidens by. 

Undervejs deltager desig-
nere, arkitekter og kunstnere, 

der deltager i det øvrige Aar-
hus 2017-program, og inspire-

rer og udfordrer eleverne.»Vi 
ved, at innovation på skoleske-
maet kræver et struktureret 
læringsforløb, og med det her 
initiativ får kommunerne og 
Region Midtjylland en unik 
talentbase af  unge, lærere og 
projektledere, som i samarbej-
de med sponsorer og det lokale 
erhvervs- og kulturliv kan ud-
arbejde bæredygtige løsninger 
på udfordringer, som både er 
lokale og globale,« siger uddan-
nelseschef  i INDEX: Design to 
Improve Life, Lotte Stenlev.

I fredags mødtes hun med 
børne- og kulturdirektørerne 
fra regionens 19 kommuner 
for at præsentere dem for det 
store projekt. Hensigten er nu, 
at de enkelte skoler eller kom-
muner kan tilmelde sig projek-
tet, der skydes i gang med et 
stort kick-off-arrangement for 
alle involverede lærere, kunst-
nere, erhvervsfolk og beslut-
ningstagere.

»Vi håber selvfølgelig, at 
kommunerne vil tage godt 
imod det her – og vi er også 
meget fortrøstningsfulde. Vi 
har stor erfaring i at arbejde 
systematisk med netop at in-
tegrere innovation i undervis-
ningen, og vi er ikke i tvivl om, 
at mange skoler og klasser vil 
kunne få stor gavn af  at del-
tage i projektet,« siger Lotte 
Stenlev.
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skolebørn kan designe fremtidens by
innOvatiOn. Aarhus 2017 og INDEX: Design to Improve Life søsætter stort projekt for skoleelever i hele regionen.

aarhus 2017 og indeX: design to improve Life står bag projektet, hvor bl.a. skoleelever i Holstebro 
kommune får lejlighed til at være med til at designe fremtidens by. Foto: Morten dueholm.

sang: Torsdag den 22. januar 
klokken 19.30 inviterer Holste-
bro Aktivitetscenter til sangaf-
ten i husets foredragssal.

Denne gang bliver det en 
anderledes aften, for det rela-
tivt nye Shantykor fra Struer 
synger for tilhørerne og med 
tilhørerne.

En shanty er en sang sunget 
af  en forsanger og et kor; før 

skibsmotorernes tid blev den 
anvendt om bord på de store 
sejlskibe til at sætte rytme i 
det hårde slid med sejlene og 
med ankeret, samt det trivielle 
arbejde ved pumperne.

Shantykoret er skabt i et 
samarbejde mellem Struer 
Sejlklub og Nordvestjysk 
Fjordkultur; det består af  en 
sangglad flok, som dels er sej-

lere, sømænd, boldværksma-
troser og landkrabber. Mon ik-
ke taget vil løfte sig, når Shan-
tykorets gode humør og glade 
sange præsenteres på Holste-
bro Aktivitetscenter. Fælles-
sangene er valgt med omhu, 
og de omhandler naturligvis 
også det våde element.

sangaften på aktivitetcenter

kyndeLMisse: Vinteren vender 
ved Kyndelmisse, og det mar-
keres igen i år med en sang- og 
orgelkoncert i Ellebæk Kirke 
onsdag den 28. januar klok-
ken 19.30. 

Januar er en stille måned, 
ihvertfald hvis man kigger på 
den i lyset af  decembers sange 
og traditioner. Først i februar 
sker der noget – kyndelmisse 
– vinteren vender, lyset vender 
tilbage – og vi bevæger os sag-
te ind i det stadigt slumrende 
forår. Det har vi i flere år mar-
keret i Ellebæk Kirke. 

Vi er halvvejs igennem vin-
teren, halvvejs fra årets korte-
ste dag i december, til den dag 
i marts hvor dag og nat er li-
ge lange.

Ved koncerten i år, vil kir-
kens nye organist sætter sit 
helt eget præg på denne af-
ten med blandt andet for-

skellige orgelværker. Kirkens 
koncertkor vil i lighed med 
tidligere år fylde kirkerum-
met deres stemmer, og syn-
ge satser, som passer til at 
lyset er ved at vende tilbage.  
Denne aften gøres der meget 
ud af  indretning og opdæk-
ning, af  lyd og lysvirkning.

Vinteren har sine egne san-
ge - og med eller uden sne og 
frost synges de i fællessangsaf-
delinge som foregår i Kirkesa-
len ved de pyntede kaffeborde. 
Både kor og organist synger og 
spiller her flerstemmigt sam-
men med publikum. 

pcb

sang i kyndelmisse
FOredrag: Torsdag den 5. fe-
bruar klokken 17 åbnes døre-
ne i Sognehuset ved Holstebro 
Kirke til årets første Hverdags-
aften. Aftenens foredragshol-
der er hospitalspræst Chri-
stian Juul Busch, som holder 
foredrag om »Sorgen – den nød-
vendige fortælling«. 

Når vi mister et menneske, 
vi er knyttet til, må vi skabe 
»sorgens nødvendige fortæl-
ling«, og Christian Juul Busch 
vil i foredraget belyse, hvordan 
vi kan skabe denne nødvendi-
ge fortælling, når vi mister en 
nærtstående. 

Foredraget vil ligeledes un-
dersøge, hvordan vi taler om 
vores livsværdier, og hvordan 
vi kan forstå, hvad der sker 
med vores værdier i forbin-
delse med sygdom og tab.

I foredraget vil Christian Ju-
ul Busch sætte ord på, hvordan 

man kan forstå sorg. Han vil 
også komme ind på vigtighe-
den af  at fortsætte båndene til 
den, som er mistet. 

Det er en særdeles kompe-
tent mand Holstebro Kirke har 
inviteret til at åbne rækken af  
forårets hverdagsaftner, der 
har ordene »tab – sorg – hjer-
tebånd – håb – livsmod« som 
den røde tråd. 

Christian Juul Busch har 
nærmest hele livet beskæfti-
get sig med sjælesorg og har 
de seneste 25 år været ansat 
som hospitalspræst ved Rigs-
hospitalet. I øjeblikket er han 
frikøbt halv tid til at være le-
der for projektet »Sorggrupper 
i folkekirken«.

Enhver er velkommen til 
foredraget, hvor det er muligt 
at købe mad.
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når sorgen sætter ind

ellebæk kirke er igen i år vært ved en sang- og orgelkoncert 
i forbindelse med kyndelmisse. Pressebillede.


