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Afsløring af KUNSTVÆRK i Vokslev
Onsdag d. 27. september 2017 kl. 16:30
Mads Duedahl, Rådmand Sundhed– og Kulturforvaltningen
vil foretage afsløringen
herefter forventes taler af

Anne-Dorte Krog, formand Aalborg Kommunes Kunstfond
Kunstneren Erland Knudssøn Madsen, billedhugger
Hans Henrik Henriksen, Rådmand By– og
Landskabsforvaltningen
Leo Helmer, formand AKA - Aalborg Kommunes
Aktionsgruppe
efter afsløringen er Vokslev Samråd vært ved et beskedent traktement

Kunstudvalget foran en dækket model af kunstværket på den endelige placering.
Bagerst fra venstre ses Karen Bech, Jean Bredfort, Jeanette Pedersen, kunstneren Erland
Knudssøn Madsen, foran ses kunstnerens kone Helga og Bent Sørensen.
Anna Marie Buus Jensen var ikke tilstede.

S IDE 2

Afsløring af kunstværk - forsat
AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) uddeler hvert år ca. kr. 1,5 mio. i støtte til
landsbyprojekter og arrangementer. Af flere forskellige årsager blev der i 2015 midler til
overs i AKA-puljen, hvorfor udvalget bad Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg
om lov til at anvende kr. 250.000 til kunstprojekter i kommunens landdistrikt.
Aalborg Kommunes Kunstfond og Statens Kunstfond støttede op omkring initiativet med
hhv. kr. 125.000 og kr. 105.000, således det samlede beløb blev på kr. 480.000.
Alle kommunens landdistriktsforeninger blev opfordret til at komme med en god placering
og et godt tema. Dette afstedkom 10 flotte ansøgninger, som blev bedømt af Museumsinspektør for Kunsten Stinna Toft Hald, Professor Hans Kiib fra Instituttet for Arkitektur og
Medieteknologi samt 4 repræsentanter fra AKA-udvalget.
3 landsbyer blev udvalgt til hver at modtage kr. 160.000. Den ene var Vokslev. Hver by
fik tilknyttet en anerkendt nordjysk kunstner, og Vokslev var så heldig, at få lov til at arbejde sammen med billedhugger Erland Knudssøn Madsen og hans søde kone Helga.
Udpegningen af Vokslev skete bl.a. på baggrund af temaet STOR – LILLE. Vokslev var i
tidernes morgen områdets største by, men pga. sildefiskeriet endte det - som bekendt med at Nibe blev en langt større by. Fordoms storhed er dog ikke sådan noget, man glemmer i Vokslev, og med opsætningen af kunstværket bliver fortidens storhed synliggjort,
samtidig med at Vokslev får noget helt nyt at være stolt af.
Efter udpegningen blev der nedsat et kunstudvalg med repræsentanter fra byens foreninger, og samarbejdet med Erland tog sin begyndelse. Kærligheden faldt på et af Erlands
SIND-værker, som imidlertid kostede noget mere end de midler, der var til rådighed.
Men Erland er jo en flink mand, så en aftale kom på plads alligevel. Senere tilgik også
transporten og fundamentet, og da temaet jo var STOR-LILLE skænkede Erland og Helga
også lige det mindre SIND-værk, således Vokslev kunne få et STORT og LILLE kunstværk.
Kunstværkerne ankommer tildækket til Vokslev få dage før afsløringen. Som et lille appetitvækker kan vi afsløre, at det største af kunstværkerne er cirka 3,00 m højt, samt udført
i granit og rustfri stål.
Vokslev Sparekasses Fond, Vokslev Menighedsråd og Vokslev Samråd har sponseret jordbundsopbygning, bøgehæk, titelplade, belysning og informationstavle mm. De to sidstnævnte når desværre ikke at komme på plads inden afsløringen. Endvidere har en masse
frivillige ofret tid og kræfter på projektet. Tusind tak alle sammen.

Vokslev Samråd håber derfor, at rigtig mange vil være med til
at gøre Vokslev stolt og afsløringen festlig.

Generalforsamling Huul Møllelaug
afholdes i Vokslev Forsamlingshus

Torsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Aften indledes med et spændende foredrag af

Peter Jørgensen, næstformand Museet Godthaab Hammerværk
Peter Jørgensen vil fortælle kort om Hammerværkets historie, men lægge hovedvægten
på Hammerværkets restaurering og tilblivelse, idet vi jo forhåbentlig selv skal i gang med
restaurering af Huul Mølle næste forår.

S IDE 3
Herefter vil formanden orientere om resultatet af den afholdte håndværkerlicitation i september samt stade på den gennemførte fundraising.
Efter kaffen holdes der generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Alle er hjertelig velkommen - ikke kun medlemmer

Festlig aften med troubadour og
musiker Flemming Både, Aarhus
John Mogensen - temaaften

i Vokslev
Fredag d. 27. oktober 2017 kl. 18:00
i Vokslev Forsamlingshus
En aften med troubadouren Flemming Både, hvor vi spiser John Mogensens livretter, hører om hans spændende men korte liv, synger nogle af hans sange samt danser til hans
allerbedste hits.
Vi starter med John Mogensens livret - dansk bøf med løg, hvorefter Flemming Både holder et foredrag om John Mogensen krydret med fællessange.
Derefter serveres en anden af John Mogensens livretter - æblekage med flødeskum, hvorefter der spilles op til dans udelukkende med John Mogensen og Four Jacks numre.

Det bliver festligt, folkeligt og fornøjeligt
……og så er det ski’ billigt kr. 100, - pr. næse
De første tilmeldinger er allerede modtaget, men der er plads til mange flere endnu.

Tilmelding skal ske inden d. 18. oktober til:
Tina Svenningsen tlf. 51 57 17 48 eller på mail to@vokslev.dk
Aase Søndergaard tlf. 28 59 16 13 eller på mail aases@mail.tele.dk
Drikkevarer kan og skal købes på stedet

Arrangør Vokslev Forsamlingshus

Støt vores sponsorer - de støtter Vokslev

SCAN KILL
SKADEDYRSKONTROL

Skadedyrsbekæmpelse
mus, rotter, hvepse mm.
Myrebehandling med garanti for hele 2017
kun kr. 1.495,00 incl. moms
Martin Laustsen
Hobrovej 61, Vokslev • 9240 Nibe
www.vokslev.dk

•

Tlf. 9835 1729

29 65 51 27

Jan Skov Jensen

31 17 00 11

mail@scan-kill.dk - www.scan-kill.dk

Højst mærkelig er denne
annonceplads ledig.
Vil du støtte det lokale
foreningsarbejde, så kontakt
leohelmer@mail.dk
eller ring 22 87 71 70

Rostrup Maskinstation
K. & J. Søndergaard
Rodstrupvej 22

tlf. 98 35 17 03
presning af rundballer
minibig & bigballer
wrapballer samt skårlægning

michael@steinsauto.dk
www.steinsauto.dk

