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Slutrapport vedr.

Gentænk landsbyen – borgerbudgettering
Projektholder: Lem Kulturnetværk
Skive Kommune tilbød i januar 2016 Lem Kulturnetværk at deltage i projekt Gentænk landsbyen borgerbudgettering under Aarhus 2017, hvor pengene er der først, og hvor borgerne herefter beslutter,
hvad pengene skal bruges til.
Kulturnetværket sagde ja tak til tilbuddet, og nedsatte straks en styregruppe bestående af Vagn Lykke
(tovholder), Jens Jakobsen og Aage Dahl, der bl. a. skulle udarbejde forslag til overordnede kriterier for
projektet og ellers sørge for at projektet blev gennemført med størst muligt borgerinddragelse.
Lem valgte, at pengene skulle bruges til Kulturarrangementer i Lem i 2017.
Ud over startbeløbet på 35.000 kr. fra Aarhus 2017 gav Skive Kommunes Landsbyfond tilsagn om 40.000 kr.
og Den Jyske Sparekasse (senere Sparekassen Vendsyssel) 10.000 kr., således at der i alt var 85.000 kr. at
gøre godt med som tilskud til kulturarrangementer. For at få tilskud og arrangementer til at gå op, rundede
Lem Kulturnetværk til slut beløbet op med 7.700 kr. til i alt 92.700 kr.

Idefasen
1. fase i projektet var et idemøde i Kulturhuset i maj måned 2016, hvor 35 aktive Lem-boere var mødt op.
Mødet startede med at projektkriterierne blev endeligt udformet og godkendt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektet skal bestå af nye kulturarrangementer/events, gerne med internationalt islæt.
Borgerne udvikler ideer til arrangementerne, evt. i samarbejde med eksterne partnere.
Styringsgruppen udvælger de arrangementer, der opfylder kriterierne for at komme til afstemning.
Borgerne stemmer om, hvilke arrangementer, der skal gennemføres.
Alle borgere fra og med 14 år bosiddende i Lem med naturligt opland har stemmeret.
Borgerne gennemfører de valgte arrangementer, evt. i samarbejde med en forening eller skole.
Borgere, foreninger og skoler med tilknytning til Lem kan stå som arrangør af de enkelte arrangementer.
Alle arrangementer skal være offentlige og foregå i Lem-området.
Økonomistyring mm. aftales med Styregruppen i forbindelse med hvert arrangement.
Der ydes ikke tilskud til indkøb af fysiske aktiver som f. eks. kunst.
Der ydes ikke tilskud til forplejning.
Som udgangspunkt tildeles et max. tilskud på 25.000 kr. til hvert arrangement.
Aarhus 2017/Gentænk Landsbyen, Skive Kommune, Den Jyske Sparekasse og Lem Kulturnetværk skal nævnes i
forbindelse med markedsføring af arrangementerne.

Efter megen snak hen over kaffen kom der rigtig mange og meget forskelligartede ideer til
kulturarrangementer i 2017:

Lan-party – Teater med børn og voksne – DGI’s
verdenshold – Naboskoler indbydes, Lem et godt
sted at bo – Dansearrangement a’ la showdance –
Bridgeturnering, national evt. international –
Børnefestival, gerne i samarbejde med
skole/børnehave – Eftermiddag for børn,
Ramasjang, Motor Mille – Familiebanko – Flying
Superkids – Musikfestival – Niels Hausgaard – Lem
Revy – Gospel i Lem – Actionshow for unge
medtore Nørd, Rosa fra Rouladegade – For voksne:
Ole Gas, Række 2½, Lis Sørensen, High Voltage –
Børneteater, musik, billedkunstner, skrald,
naturbilleder – Ensemble Midt/Vest med opera –
Foredrag: Lisbeth Zorning, Lola Jensen, Karsten
Sommerskov, Ulrik Wilbek oa. – Cirkusfabrikken / Cirkus Maskot – Holstebro Balletskoles unge dansere – Timber sport
(skovdiscipliner med økse og sav) – 50-60’er musik med Kay Verners Kapel

Forslagene var signeret, og det blev aftalt, at vi alle skulle gå hjem og videretænke ideerne til egentlige
forslag, og evt. inddrage andre borgere og foreninger i forslagene. Det var her vigtigt, at alle kunne få hjælp
fra byens erfarne arrangementsfolk, så ingen skulle stå alene med en god ide.

Forslag og afstemning
Hen over sommeren og efteråret
arbejdede borgerne og foreningerne med
at omsætte ideerne til egentlige forslag.
Det resulterede i 20 forslag fra
hovedsageligt foreninger og skole, men
hvor også borgere, der ellers ikke så ofte
er involveret i foreningsarbejde, var
aktive.
I november mødte 75 Lem-boere op i
Kulturhuset for at bestemme hvilke
forslag, der skulle have tilskud fra
projektet.
Alle forslag var angivet på et enkelt skema
med navn på arrangementet,
forslagsstillere, kort beskrivelse, budget
med ønsket tilskud, lokalitet og tidspunkt
for gennemførelse.
Inden afstemningen præsenterede forslagsstillerne deres projekter.
Hver af de fremmødte skulle så på en stemmeseddel angive hvilke forslag, de selv ville gennemføre, hvis de
skulle bestemme, og samtidig holde sig indenfor det samlede tilskudsbeløb på 85.000 kr. Det gav en masse
snak på kryds og tværs i forsamlingen.
Efter sammentælling af stemmer og forhøjelse af det samlede tilskudsbeløb til 92.700 kr., blev 9
kulturprojekter tildelt tilskud.

Gennemførelse
Med vished om tilskud til arrangementerne gik forslagsstillerne og deres hjælpere i gang med
detailplanlægning af de 9 arrangementer, der blev afviklet således:

Lem Musik Festival
lørdag den 18. februar 2017 i Lem Kulturhus
Arrangør: Lem Motions og Idrætsforening
175 spisende gæster indledte festen med den
lokale musiker Jens Jakobsen ved tangenterne.
Herefter gik Rock Parade med Thomas
Pedersen (Den syngende bager) på scenen og
underholdt de 235 fremmødte gæster. Aftenen
sluttede med det populære lokale AC/DC
kopiband High Voltage.
TV Midt/Vest var i Lem fra middag til et godt
stykke hen i festivallen og fokuserede på byens
sammenhold og formåen og ikke mindst på
dens deltagelse i Aarhus 2017. Super god
omtale, der blev sendt i deres
nyhedsudsendelse samme aften.
Lem Motions og Idrætsforening har planer om fremover at arrangere Lem Musik Festival hvert andet år.

Fastelavnsklovneri og musik
søndag den 26. februar 2017 i Lem Samlingshus
Arrangør: Lem Borgerforening og Samlingshus
135 børn, forældre og bedsteforældre
deltog i festen med tre kattetønder og
kæmpe kagebord. Som noget nyt – og
med økonomisk hjælp fra Gentænk
Landsbyen - var det traditionelle
arrangement krydret med underholdning
af Ballon Trutte med klovneri, trylleri,
sjov og ballade. Trutte fastholdt fint de
mindre børn, men de større børn blev
med tiden mindre engagerede og
forstyrrede dermed forestillingen for de
små. Nu er det prøvet af, og vi må nok
konkludere, at fastelavnsfesten sagtens
kan gennemføres uden kostbar
underholdning – bare børnene får lov at være sammen og lege i det store hus.

Kulturvandring og gospel i Lem
tirsdag den 13. juni 2017
Arrangør: Lem Borgerforening og
Samlingshus og Lokalrådet ved Lem Kirke
To kulturarrangementer, der blev stemt til
gennemførelse af borgerne, blev her slået
sammen til et, nemlig Borgerforeningens
”Kulturvandring” og Lokalrådet ved Lem
Kirkes ”Gospel i Lem”.
Arrangementet var sammensat af følgende
elementer:
- Trækunstner Agnieszka Podczarskas
udformning af en ca. 1,6 m høj ugle, der blev
savet ud af en stor egetræsstamme fra
Eskjær Skov.
- Historisk spil fra 1848 på Gartnerjorden og
Hvilshøj om Rendsborgslavernes hærgen op
gennem Jylland og mulig ankomst til Lem.
- Møde på Brodal gamle station med et par
ældre herrer, der snakkede om aktuelle
forhold på egnen.
- Historisk spil fra sidst i 1700-tallet på Sankt
Hans pladsen på Vejbyvej, hvor herremand
Jochum Tolstrup fra Hostrup Hovedgård
besøgte en aldrende enke på en af hans
mange fæstegårde for at forsøge at
indsætte en ny, ung fæste, der skulle gifte
sig med enken med seks børn.
- Klassisk musik ved Kulturhuset med Otto
Lindum og Elisabeth Juul
- Kaffe og kage på Gartnerjorden og
færdiggørelse af den smukke ugle.
- Gospel i Lem Kirke med Holstebro
Gospelkor.
Der deltog ca. 80 i en rigtig spændende og
alsidig kulturvandring og godt 100 i en
fantastisk medlevende gospelkoncert i
Kirken.
Kulturvandringen var arrangeret af Jens
Jakobsen, der også var tekstforfatter.
Kulturvandringen vil sikkert blive programsat igen ved en senere lejlighed.

Byens bål 2017 / Sct. Hans fest
fredag den 23. juni 2017
Arrangør: Lem Borgerforening og Samlingshus
Den traditionelle fællesspisning – og dermed hele
arrangementet - var flyttet fra Samlingshuset til
festpladsen på Vejbyvej.
Godt 100 mødte op med madkurv og kød, der blev grillet
på de fire tændte griller. De spisende kunne sidde under
det faste halvtag og i opstillet telt.
Trioen Baggrundsstøj – meget misvisende navn - med
Allan Dam, Rasmus Trinderup og Line Primdal Pedersen
underholdt både før og efter bålet.
Som et ekstra børne-trækplaster underholdt Sherif Haps med klovnerier og balloner og som bugtaler.
Desværre var der ikke mødt så mange børn op som
ventet, men heldigvis var underholdningen også
henvendt til de voksne.
Næsten 200 var mødt op på pladsen i løbet af
aftenen, og de kunne høre en god og
vedkommende båltale af Aage Dahl, der tog afsæt i
landsbyernes udvikling gennem de sidste 50 år.
Det nye koncept videreføres, dog uden
børneunderholdning, der har vist sig ikke at kunne
tiltrække flere børn end ellers.

Musik i Parken
onsdag den 2. august 2017
Arrangør: Lem Borgerforening og Samlingshus
Begge Musik i Parken-arrangementer foregik på byens
forholdsvis nye aktivitetsområde, Gartnerjorden (nogle
byer bruger betegnelsen Byparken) og med Skive
Kommunes mobilscene stillet gratis til rådighed.
4 lokale harmonikaer tog sig af aftenens første del med
deres glade musik, hvorefter Sønderjyske Downtown
Dynt spillede irsk folkemusik.
Godt 130, hvoraf mange medbragte mad og kød til
grilning på pladsen, mødte op til en rigtig god og
hyggelig aften med fantastisk vejr i en ellers meget
regnfuld periode.

Musik i Parken
onsdag den 16. august 2017
Arrangør: Lem Borgerforening og Samlingshus
Vores lokale Karsten Bak (den ene halvdel af Sæbeboblerne)
tog hul på musikken med sin fantastiske stemme og guitarspil
og med kendte sange.
Herefter tog Ringkøbing kvartetten Wånsda over med både
irske, skotske og danske numre undervejs tilsat jysk humor.
Igen en super aften i godt vejr og med op til 200 fremmødte
børn og voksne. Børnene opholdt sig mest på legepladsen og
fitnesspladsen, og der var derfor aktiviteter og hygge overalt
på Gartnerjorden.
Musik i Parken videreføres fremover og første gang i forbindelse med byfesten i august 2018.

Tryllekunstner på Børnenes dag
fredag den 18. august 2017
Arrangør: VSD Indskolingen og SFO og Børnehaven
VSD – Vestsalling Skole og Dagtilbud afholder hvert år Børnenes
dag om fredagen forud for weekendens byfest. Arrangementet
indgår som en del af byfesten, og sker i et tæt samarbejde mellem
VSD og Kulturnetværket, og dermed byens foreninger, omkring
faciliteter som telte, hoppeborge mm.
I år var dagen krydret med tryllekunstneren og bugtaleren Nichlas
Berg, der underholdt de mange børn fra SFO, Indskolingen og
Børnehaven med bl. a. sin abe.
Arrangementet foregik i Kulturhusets minihal, der er
sammenbygget med skolen.

Familiebingo
tirsdag den 26. september 2017
Arrangør: Lem Vejby Pensionistforening og Lem Ældrecenter
Efter flere års fravær var der igen bingo i Lem Samlingshus –
og med stor succes.
125 – stort set fuldt hus - var mødt op for at spille om de
mange sponsorerede gaver fra både lokale og ”lidt længere
væk” firmaer.
Et gammelt og godt samarbejde mellem Ældrecentret og
Pensionistforeningen blev forstærket, og en gentagelse vil helt
sikkert blive drøftet.

Lem Revy
onsdag den 31. januar 2018
torsdag den 1. februar 2018
lørdag den 3. februar 2018
Arrangør: Lem Borgerforening og Samlingshus
Efter mange års pause var der igen revy i Lem. Jens
Jakobsen skrev teksterne og instruerede både nye og
gamle aktører.
Generalprøven om onsdagen blev overværet af 45
meget tilfredse tilskuere.
Til premieren torsdag var der fuldt hus, dvs. 130 tilskuere, der fik en super aften og kvitterede med
stående applaus.
Festaftenen om lørdagen startede med fællesspisning. Efter hovedretten spillede revyen 1. del, der
tog ca 45 minutter. 2. del på ca. 55 minutter blev spillet efter desserten.
Revyen havde besøg af bl. a. X-faktor med Blackmann, Troels Træls og Rebekka Brøl, Frelsers Hær
og en russer. Revyen besøgte Vejby Grøntsagsgartneri og en køreskole for rolatorbrugere og en
ældre netdater. På en opstillet ”skærm” nedenfor scenen var der løbende News med aktuelle
nyheder.
Alle 103 billetter var solgt i god tid før deadline.
En fantastisk aften, der fortjener en fortsættelse, og som allerede er planlagt igen i jan/feb. 2020
således, at der fremover er revy på lige årstal og Musikfestival på ulige årstal.

Økonomi
Nedenstående opgørelse viser de væsentlige udgifter i forbindelse med afholdelse af de otte
arrangementer.
Kun Borgerforeningen er momsregistreret, og udgifter vedrørende denne foreningens
arrangementer er derfor angivet excl. moms.

Proces, leje af lokaler, Udførelse af vindende
forplejning
kr.
projekter kr.

Excl.
moms

Bilag

x

1
2
3

Musikfestival den 18. februar 2017
Armbånd
Musik
Lyd
I alt

-

307
16.800
11.875
28.982

-

4.800
4.800

-

2.400
10.500
640
800
2.160
845
17.345

-

5.250
5.000
1.520
568
12.338

-

1.500
6.500
8.000

8.000
8.000

17

-

5.000
5.000

18

-

1.800
1.800

-

Fastelavnsklovneri den 26. februar 2017
Underholdning, Ballon Trutte
I alt

4

Kulturvandring + Gospel den 13. juni 2017
Agnieszka Podczarska
Holstebro Gospelkor
Otto Lindum
Elisabeth Juul
Annonce i Midt på Ugen
Messingplade til skulptur
I alt

x

x
x

5
6
7
8
9
10

x
x

11
12
13
14

x

Byens Bål den 23. juni 2017
Underholdning, Sherif Haps
Musik, Baggrundsstøj
Annonce i Ugeavisen
Fakler *
I alt
Musik i Parken 1 den 2. august 2017
Annonce i Ugeavisen
Musik, Downtown Dynt
I alt

x

15
16

Musik i Parken 2 den 16. august 2017
Musik, Wånsda
I alt
Tryllekunstner Børnenes Dag den 18. august 2017
VSD, Tryllekunstner Børnenes dag
I alt
Familiebanko den 26. september 2017
Leje af Samlingshus
I alt

19

Revy i Lem den 1. - 3. februar 2018
A-skinne til scenetæppe
Dæmpbare LED pærer
Musikunderholdning
Rekvisitter til revy
Leje af Samlingshus
I alt
I alt alle projekter
Budget alle projekter

2.150
1.408
5.000
1.660
?
-

10.218

1.800

94.683

10.000

70.000

x
x
x

20
21
22
23
24

Evaluering
Projektet har engageret rigtig mange borgerne i alle aldersgrupper – også borgere, der normalt ikke deltager
i det store fællesskab. Det har været spændende og meget anderledes at have pengene først, og så bagefter
beslutte, hvad de skal bruges til.
Projektgruppen og foreningsbestyrelser har med dens erfaring givet sparring på alle de indkomne forslag, og
dermed læring til især nye projektmagere, der forhåbentligt nu er inspireret og klar til at indgå i nye
arrangementer og sammenhænge.
To gode eksempler fra nærværende projekt er Musikfestivallen og Revyen.
Musikfestivallen var arrangeret af Idrætsforeningen, og rigtig mange unge, der normalt ikke deltager som
frivillige, deltog i den praktiske afvikling af arrangementet. Det har giver mod på at gentage arrangementet,
og en ny festival i foråret 2019 er allerede i støbeskeen. Planen er, at festivallen fremover skal afvikles hvert
andet år på ulige årstal, og revyen på lige årstal.
Revyen havde 15-20 frivillige som optrædende og som praktiske hjælpere, heriblandt en del unge, der er klar
til at gentage succesen hvert andet år.

Projektet har vist, at det godt kan lade sig gøre at samle borgerne en lørdag eller søndag formiddag over en
kop kaffe i Kulturhuset for at drøfte arrangementer, udvikling og andre fælles emner. Det er derimod svært
at samle folk en hverdagsaften, hvor mange har travlt med børn, sport og meget andet. Og en weekendformiddag er Kulturhusets hal næsten altid ledig, så børnene kan ta’ med og lege, mens de voksne har
”møde”.
Med rigtig gode erfaringer fra projektet vil Lem fremover gøre brug af projektets koncept:
1. Idefase, hvor alle borgere inviteres til en kop kaffe for at komme med ideer til arrangementer,
udviklingstiltag mm., og hvor man kan melde sig som tovholder, hjælper og andet til netop de tiltag,
der interesserer én mest.
2. Forslagsfase, hvor borgerne arbejder med at udvikle ideerne til egentlige forslag.
3. Udførelsesfase, hvor forslagene realiseres.
Hvorvidt pengene kommer før ideerne må være op til foreningerne. Det bedste og mest motiverende vil
være at en del af pengene er der først.
Det i forvejen gode samarbejde mellem de mange foreninger i byen er blevet styrket gennem projektets
fælles arrangementer.
Resultatmæssigt opnåede Lem, at byens i forvejen fyldige arrangementskalender for 2017-18 blev endnu
mere spændende og med arrangementer, der ikke var kommet i gang uden støtte fra Gentænk Landsbyen,
Skive Kommune og Sparekassen.
Arrangementerne har i stor grad medvirket til at give Lem god positiv omtale.
Skive Kommunes Erhvervs og udviklingsafdeling har været til stor støtte under hele forløbet.
Det har været meget skuffende, at Kommunens kulturforvaltning ikke på nogen måde har givet Lem
omtale som værende en del af de Aarhus 2017 projekter, der foregik i Skive Kommune.
Lem har med projektet høstet erfaringer:

1. Sørg for at så mange borgere som muligt får god og passende information – ikke bare skriftligt, men
også mundtligt i forbindelse med f. eks borgermøder og fællesspisninger. Fortæl dem også, at
projektet er med til at sætte byen og egnen på landkortet på en positiv måde, og at det måske kan
tiltrække nye borgere og dermed være med til at f. eks. huse lettere kan sælges og at skolen og
købmanden kan bevares.
2. Involver borgerne så de føler ejerskab til projekterne. Nogle borgere ønsker kun at binde sig til en
lille, men måske meget vigtig delopgave, og andre vil gerne binde sig for mere. Føler den frivillige, at
deltagelsen har været sjovt og givtigt, er der store chancer for, at vedkommende melder sig igen –
og måske til en større opgave. Og måske ta’r han/hun en bekendt med næste gang.
3. Læg beslutninger ud til flest muligt borgere.

Lem, den 8. oktober 2018

Vagn Lykke, tovholder

