
række idrætsgrene fra lokalområdet,
og den anden et idrætspas til ”Bland
Selv Idræt”, hvor idrætspasset giver
adgang til tre gratis forløb for alle
på 5. årgang, hvor denunge selv kan
vælge aktiviteter. Foruden interne
samarbejdspartnere i Fredericia
følges projektet tæt af Idrættens
Analyseinstitut, som fra projektstart
skal evaluere ogmonitorere projek-
tets resultater.

Full STEAM ahead
Eleverne påNyager Skole i Rødovre
kan se frem til en styrket indsats

og bedre kompetencer
inden for de natur-

videnskabelige
og kreative
fag. Skolen
skal nemlig
være en
STEAM-
profil-
skole.
STEAM
er en for-
kortelse
for Science,

Technology,
Engineering,

Arts &Mathema-
tics. Ud over det sær-

lige faglige fokus er der lagt
op til, at projektbaseret læring frem-
over bliver centralt på Nyager Skole.
I første omgang bliver seksmedar-
bejdere påNyager Skole uddannet til
at være frontløbere i den projektba-
serede læring. De skal gennemføre
projekter og uddanne egne kollegaer
på skolen. Det sker i samarbejde
med Kata Fonden, som er en almen-
nyttig fond, der har fokus på læring
og innovation, herunder særligt
børns engagement i skolen og i na-
turfag i særdeleshed. Rødovre Kom-
mune har i forvejen to profilskoler.
Det er Valhøj, som er profilskole for
idræt, og Tinderhøj, som er grøn
profilskole med fokus på natur og
bæredygtighed.

Kunstreaktoren
Et kunstprojekt vil i løbet af august
og september være at finde på syv
afDanmarks øer. Der er tale om
”Kunstreaktoren”, der er lavet af
gruppenKunstpartiet, der sejler
rundt til øerne og går fra dør til dør
for at indsamle affald hos lokalbe-
folkningen. Efterfølgende vilman
laveworkshops for unge og sammen
transformere skraldet til kunst-
værker. Projektet vil blandt andet
nedgrave ennedbrydelig tidskapsel
(med værker lavet af organisk affald),
hvor affaldet kan forsvinde og blive
til en del af jorden.De
andre kunstværker
skal udstilles i en
uforgængelig
tidskapsel
(ikke-kom-
posterbart
affald) på
en lokal
kunstin-
stitution,
somen
advarsel
og besked
til fremtidens
lokale borgere.
Projektet stævne-
de imidten af august
ud fraHolstebro, og når tu-
ren er forbi, har de været forbi Venø,
Fur, Læsø,Ærø,Morsø, Bornholmog
Refshaleøen.

Let’s Go
Børn og unge i puberteten skal have
hjælp til at fastholde grebet om idræt-
ten. Sådan lyder ennymålsætning i
FredericiaKommune.Under navnet
”Let’s Go” har FredericiaKommune
sammenmedFredericia Idræts-
rådmodtaget tremillioner kroner
i projektstøtte fraNovoNordisk
Fonden til atmotivere 11-12-årige til
mere idræt. Projektet omfatter to
indsatser. Den ene er en idrætsfesti-
val, hvor foreninger kan præsentere
unge på 5. og 6. skoleårgang for en
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Venstre-borgmestre meldte i august ud, at de ikke genop-Venstre-borgmestre meldte i august ud, at de ikke genop-
stiller til kommunalvalget i 2021. Der er tale om Koldingsstiller til kommunalvalget i 2021. Der er tale om Koldings
Jørn Pedersen, Vejens Egon Fæhr og Hernings Lars Kra-Jørn Pedersen, Vejens Egon Fæhr og Hernings Lars Kra-
rup. De fik henholdsvis 12.112, 1.818 og 11.794 person-rup. De fik henholdsvis 12.112, 1.818 og 11.794 person-
lige stemmer i 2017.lige stemmer i 2017.

*

#INSTAGRAM

tekst FREDERIK OVERBY VINDING, frov@kl.dk
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Tyskernes tilbagetog
”Desertører, tankgrave og tysker-
nes tilbagetog”. I år er det 75 året for
befrielsen, og i Kolding Kommune
harman i den anledning skabt en
bogmedminder fra besættelsen og
befrielsen, hvor 20 lokale seniorer
harmedvirket via deres egne fortæl-
linger og tanker om tiden dengang.
Ideen til bogen opstod hos forman-
den for Seniorudvalget Søren Ras-
mussen, og efterfølgende er de 20
borgere blevet interviewet af histo-
rielektor Erik Voss. Der vil i efteråret
blive arrangeret højtlæsning flere
steder i kommunen. Fra 1. oktober
vil bogen også være at læse på kom-
munens plejehjem, brugerstyrede
aktivitetshuse, Stadsarkivet og øv-
rige historiske arkiver, lokalarkiver,
biblioteker osv.

Fræk kat
Børn iHjørringKommunes børneha-
ver kan fremover støde ind i en fræk
kat, når de bevæger sig rundt iHjør-
rings gader og kulturinstitutioner.
KattenKatharina hopper efter si-
gende rundt på byens tage og fortæl-
ler røverhistorier fra gamle dage. Tre
kulturinstitutioner, en børnehave og
HjørringKommune er gået sammen
omat udvikle et nyt tilbud, der skal
lokke flere børnehaver ud af huset,
rundt i byen og ind på kulturinstitu-
tionerne.Med et nyt bykort i hånden
kan børnehaven på egenhånd be-
væge sig rundt iHjørringMidtby og
høre kattenKatharina fortælle om
nogle af de kunstværker, der kan fin-
des i gaderne. Kortet viser tre ruter,
somender hosVendsysselKunst-
museum,VendsysselHistoriskeMu-
seumogHjørringBibliotek.

Festmåneder
Ligesom i Aarhus har coronaen luk-
ket ned for festugen i trekantsområ-
det, der skulle være løbet af stablen
over 10 dage i august. De syv kom-
muner i trekantsområdet er derfor
gået sammenomdet, de kalder for
”festmåneder”. Fra september og til

ogmednovember vil der blive afholdt
over 200 arrangementer i de syv kom-
muner. Temaet hedder i år ”På den
anden side”.
”Grænser flytter sig, og nogle gange
opdager vi, at det, der før var frem-
med, er rykket ind og er blevet vel-
kendt og hverdagsagtigt. Andre gange
må vi indse, at noget, der tidligere var
muligt og tilgængeligt, pludseligt er
uden for rækkevidde”, lyder det blandt
andet om temaet.
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FARVEL KORNSILO
Et kunstværk i Næstved kan snartEt kunstværk i Næstved kan snart
være fortid. På Næstveds havn stårvære fortid. På Næstveds havn står
en kornsilo, der har været tom i 10en kornsilo, der har været tom i 10
år. Men på siden af den er et 35-me-år. Men på siden af den er et 35-me-
ter højt kunstværk af en marokkanskter højt kunstværk af en marokkansk
fisker, udført af den tyske street-artfisker, udført af den tyske street-art
kunstner Heinrich Beikirch. Men påkunstner Heinrich Beikirch. Men på
trods af kunstværket på siden, ønskertrods af kunstværket på siden, ønsker
havnebestyrelsen at få siloen nedre-havnebestyrelsen at få siloen nedre-
vet for at give plads til virksomheder-vet for at give plads til virksomheder-
ne. De prøvede også i 2019, da derne. De prøvede også i 2019, da der
skulle findes plads til kommunens nyeskulle findes plads til kommunens nye
svømmehal, men det blev ikke aktuelt,svømmehal, men det blev ikke aktuelt,
at den skulle ligge på havnen. Menat den skulle ligge på havnen. Men
nu har havnebestyrelsen indsendtnu har havnebestyrelsen indsendt
et formelt ønske til byrådet, som skalet formelt ønske til byrådet, som skal
stemme om kornsiloens skæbne.stemme om kornsiloens skæbne.
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