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HJØRRING: By rå det har be
slut tet, at kom mu nen 
frem over skal have åbne 
post lis ter, så bor ger ne kan 
se, hvil ken post kom mu
nen mod ta ger. 

De åbne post lis ter tæl ler 
naturligvis ikke bre ve med 
per son op lys nin ger el ler er
hvervs mæs sigt for tro li ge 
op lys nin ger.

By råds med lem Pe ter Due
toft (S) hil ste på by råds mø
det til ta get vel kom men.

 Jeg er glad for, at borg
mes te ren har sat sig i spid
sen for den ne åben hed, 
sag de Pe ter Due toft.

 Jeg kan se i for valt nin
gens sags frem stil ling til by
rå det, at man næv ner som 
en af ulem per ne, at pres
sen mås ke vil spør ge mere 
til kom mu nens ak ti vi te ter. 
Jeg vil da håbe, at jour na
lis ter og bor ge re vil gra ve 
lidt i det, vi går og la ver.

Pe ter Due toft frem hæ ve
de, at åben hed er en for ud
sæt ning for, at bor ger ne 
kan kon trol le re kom mu
nen, men også en for ud
sæt ning for, at bor ger ne 
kan se, hvor me get godt, 

der la ves i kom mu nen.
 Åben hed kan af li ve 

man ge my ter. Åben he den 
er jo en kva li tet ved det of
fent li ge. Man har jo ikke 
sam me åben hed hos pri va
te virk som he der, sag de Pe
ter Due toft.

Han fore slog, at de åbne 
post lis ter kun ne være før
ste skridt på ve jen til at 
ska be en kom mu nal om
buds mand, som skal være 
bor ge rens tal smand.

Jens Bro en (K) tviv ler på, 
at post lis ter ne får den sto
re be tyd ning.

 Jeg tror mest, at det er 
pres sen, der kom mer til at 
bru ge dem. Ikke den al
min de li ge bor ger, sag de 
Jens bro en. 

Ide en om om buds man
den blev ikke just gre bet af 
Jens Bro en, men helt af vi
sen de var han dog ikke.

 Hvis en om buds mand 
be ty der, at vi kan sam le 
kla ger ét sted og der med 
af las te an dre af de lin ger, er 
det mås ke en god ide, sag
de Jens bro en.

Pe ter Due toft gjor de op
mærk som på, at man ge 
kom mu ner har ind ført en 
om buds mand og har haft 
gode er fa rin ger med det.

Byrådsigerjatil
åbnepostlister

afJaneBünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

BJERGBY: Når der 22. maj er 
fer ni se ring på en ud stil ling 
om kunst ne ren Ma rit Ben
the Norheims store skulp tur
el le in stal la tion LifeBoats i 
Ut zoncent ret i Ål borg, så er 
der 4500 små por træt ter 
med, som er la vet af børn på 
Bjerg byMyg dal Skole.

Kunst ne ren var på sko len 
hele da gen i går. Hun for tal

te hele sko len om det store 
pro jekt, som be gynd te med 
en drøm.

 Jeg vil ger ne for tæl le bør
ne ne og de unge, at det at 
være kunst ner er at for føl ge 
en drøm, og det her pro jekt 
be gynd te med, at jeg drøm
te, at cam ping kvin der ne 
kun ne sej le. Jeg vil vise bør
ne ne, at der tit fin des no get 
eks tra, hvis man tør, si ger 
Ben te Nor heim.

Hun har også øns ket at in

De la ster   
 {Bil led kunst ner Ma rit Ben the Nor heim, Myg dal, står bag in stal

la tio nen LifeBoats.

 {Ho ved te ma et i vær ket er kom mu ni ka tion.

 { In stal la tio nen be står af tre sej len de kvin de både.

 {De tre hed der: La stet med læng sel, La stet med liv og La stet 
med min der.

 {De skal ud fø res i be ton, og der skal ind læg ges mu sik af den 
nor ske kom po nist Geir John son.

 {De skal sej le rundt på Eu ro pas flo der og læg ge til i for skel li ge 
hav ne, hvor der skal ske en kul tur el ud veks ling.

 {Pro jek tet er ved at bli ve ud ar bej det i mo del ler i for hold 1:5.

 {Man kan se en ud stil ling om idé en i Utzoncentret i Aal borg fra 
22. maj 2010.

Fakta
LIfE-BoAts-ENsEJLENDEINstALLAtIoN

VRÅ: I dag fra kl. 13.30 16 er der kul tur mø de på Vrå Høj
skole, der dan ner ram men om Græn se for en in gens kultur
mødekampagne. Et ini tia tiv, der med støt te fra bl.a. In te
gra tions mi nis te ri et gen nem fø rer ungtilungde bat mø der 
mel lem na tio na le og et nis ke mind re tal. Høj sko le ele ver ne 
får be søg af to unge syd sles vi ge re fra det dan ske mind re tal 
i Syd sles vig, en søn der jy de fra det tys ke mind re tal i Søn
der jyl land og en ung dan sker med tyr kisk bag grund.

kulturmødepåhøjskole

� Ar�kiv�fo�to:�Hans�Ravn

HJØRRING: Lør dag 12. juni 
fej rer Hjem me vær nets Mu
sik og Tambourkorps 60 
års ju bi læ um med en re
cep tion på Hjem me værns
går den i Hjør ring.

Or kest ret gi ver selv sagt 

smags prø ver på sin kun
nen i lø bet af da gen, li ge
som for hen væ ren de chef 
for Hjem me vær net, Per 
Rud olf Niel sen, for tæl ler 
om or kest rets his to rie.

Orkesterfejrer
jubilæum

NANNAKNuDsEN,3.a,�vil�le�lave�sig�selv�som�af�ri�ka
ner.�� Foto:�Hans�Ravn

sEJLENDEsKuLPtuR: Sko le børn på 
Bjerg byMyg dal Skole la ver por træt ter 
til Ben the Norheims Life Boats 
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ster   liv i bå de 
Der blev gået til den 
på Bjerg by-Myg dal Skole,  
da der skul le la ves ler re li ef fer  
til Ben the Norheims  
in stal la tion.  
 Foto: Hans Ravn

volvere de lokale børn og
ungeforat fortælle lidtom
sigselv.

-Deharmåskesetdestore
campingkvinder køre forbi
og ved, at der bor nogle
kunstnere langt ude i mar-
ken.Nuvedde,hvemjeger,
fortællerBentheNorheim.

Destoreprojekt,somBen-
theNorheimarbejderpåbe-
står af tre store både, som
skal ud at sejle på Europas
floder.Netopnuervedatla-
vemodelleristørrelsen1:5,
ogdeteriénafdem,desmå
portrætterogselvportrætter
skalanbringes.

Portrætterne skal sidde i
båden "Lastet med liv". Det
erengravidkvinde,somfly-
der på ryggen. Inden i skal
der hænge portrætter, lavet
af børn og unge fra mange
kulturer.

Til modellen havde Ben-
theNorheimderforbedtele-
verne på Bjergby-Mygdal
Skole om at lave små por-
trætteristørrelsen4x4eller
4x5.

-Viskallaveetbilledeafos
selv og af en fra et andet
land,forklaredeOliverEdel
Pedersenfra2.klasse,mens

han arbejdede med en lille
klumpler,derskulleblivetil
ethovedfraBrasilien.

De mange hundrede små
hoveder blev siden malet,
hvorefter de en af de nær-
mestedagebrændeshoske-
ramiker Joan Kristensen i
Mygdal.

-Viharikkesåmangebørn
frafremmedekulturerheri
Bjergby,såjegharbedtdem
lavesigselvogderefterfore-
stille sig selv fra et andet
land, forklarer Benthe Nor-
heim.

- Jeg laver en fra Afrika,
fordideersåfattigederne-

de, sagde Nanna Knudsen
fra3.a.

BentheNorheim:
-Jegsynesdetersådejligt

atse,atbørneneersåenga-
gerede - og at se, hvor for-
skelligtdetænker.

Når Lastet med Liv skal
realiseres,skaldernoglere-
lieffermedhjemmefra,men
de øvrige skal sættes på ef-
terhånden, som bådene
kommerrundtiEuropa.

Kunstneren forventer at
søsætte de tre både i 2012
eller2013-altafhængeraf,
hvornår finansieringen fal-
derpåplads.

Små re li ef fer med an sig ter fra man ge kul tur er. De skal sid de in-
den i Ben the Norheims båd, der er La stet med liv.  Foto: Hans Ravn

TårS:HjørringSundhedscentermålerbåde
blodtryk,BMI,blodsukkerogkuliltetors-
dag11.majhosScandicFoodiTårs.

Tårs-borgerneervelkomnetilattroppe
opivirksomhedenskantineitidsrummet
mellemkl.14og16.30.Sundhedskonsu-
lentenfrakommunenerogsåklartilatgi-
vegoderåd.

TagerpulsenpåTårs


