
Oprettet: Søndag, 08. januar 2012 10:59 

Kulturgruppemøde 7 januar 2012 
  

Til stede: Børge Stolt (sms 25698822), Ellen Houmann, Annette Tenberg, William Houmann, Jørgen Jansen, 
Per Werge (ref) 
Oplæg fra William: 

1. Ideer:  William: Det man skal kunne se her er forhold og ting med udspring i øen, som kan fortælle 
historien selv uden plancher, men også have relationer til livet udenfor. 
Jansen spurgte til P-Pladsen. Hvad sker der med p-pladsen? Beboerne ved p-pladsen har klaget til 
kommunen om parkeringsforholdene.  

2. Ideer fra mødet i nov 2011:  
Vippebrønden, pælestakke, Båke på Støveklints Banke, tavler ved kysten, tangdige og strandrensning 
(Steen har lovet at være med til at organisere tangdige, kan kommunen som i Bakkebølle motiveres til at 
læsse noget sand på? – eller løber det bare hen i havnehullet?), smedje og sprøjtehus – hvad kan de evt. 
bruges til - toiletbygning ved p-pladsen? Eller risikerer man, at kommunen så opgiver toiletterne på havnen, 
Annette: Der er en idé i kommunen om at prøve at binde havnene sammen med cykeludlejning til sejlerne. 
Dette kan evt. af kommunen kombineres med sociale projekter/værksted, der fra et centralt værksted 
kommer ud og servicerer udlejningen og dermed cykelturismen.  
Havneskurene – oplæg om projekt for Røret og læskur for sejlerne, gamle planter og æblesorter, 
markhusene – kan de reddes? Udstilling i Møllestangen. Frysehuset. 

3. Opmærksomhed på andre kulturhistoriske spor i bybilledet og landskabet: Hegn og gærder. Pilene langs 
engene stynes, der er bevilget midler til jagtforeningen. 
Jansens idé: Genetablering af Barkekedelen med skorsten på havnen, den stod hvor de to østligste skure er 
i dag, ”kattekum” blev kogt til imprægnering af garn. 

4. Aktiviteter (forslag):  Bedre forhold for kulturhistorisk arkiv til opbevaring af genstande og arkivalier.  I 
kirken eller forsamlingshuset juletræ og mini-gudstjeneste.  Harmonikakoncert o.lign.  
Hvordan får vi gang i musikken på øen – er der emner til en musikant? Der er klaver i vaskehuset.  
Forslag om brochure til nyankomne på øen mht kulturhistorien og bygningspræg mv. Udflugter til 
interessante steder og ømiljøer andre steder: Fanø og andre øer, med Røret til Fejø, Lilleø o.lign. 
produktionssteder for æbler og vin.  Kan godt medfinansieres af helhedsprojektet f.eks. til diesel til Røret. 

5.  Næste møde aftales i forbindelse med Nyord-udstillingerne skærtorsdag-langfredag 2012, Da er 
hjemmesiden www.nyord.info er også oppe at køre igen. 

 


