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Den tidligere børnehave Nyvang
i Auning har fået nye opgaver
UngNorddjurs Juniorklub Fristedet,
Norddjurs Kulturskole og Kulturværkstedet har fundet sammen under
fælles tag
Af John Pedersen

AUNING Den tidligere børnehave "Nyvang , der naturligvis
har adresse på Nyvangsvej i
Auning, er nu blevet nyt hjemsted for brugerne, der tidligere
havde til huse i Kulturværkstedet på Industrivej.
Kulturværkstedet deler den
gamle børnehave med Norddjurs Kulturskole og UngNorddjurs Juniorklub Fristedet, der senest har haft base i
Auning Idræts- og Kulturcenter.
Det er UngNorddjurs Juniorklub Fristedet, der er husherre og hermed står for drift,
vedligehold med mere.

Fælles brugerråd
De tre aktører har fået hver sin
stue at råde over og ifølge Bjarne Jensen fra Kulturværkste-

kaliteter, hvor der hver tirsdag
er værkstedsdag for medlemmerne.

Efterlyser bands

Fremover deles de tre grupper, der her ses præsenteret på det nye skilt, om den tidligere børnehave på Nyvansgvej
i Auning. Foto: John Pedersen

det, er man kommet rigtig ﬁnt
fra start.
For at få samarbejdet til at
fungere er der etableret et brugerråd med repræsentanter
for de tre grupper.

Mens de to førstnævnte
brugere er kommunale er
Kulturværkstedet en foreningsbaseret paraplyorganisation med det formål at
skabe rum for kunstneriske,

kreative og musiske aktiviteter.
Kunstforeningen Sønderhaldudstillingen er en del af
Kulturværkstedet og her er
man rigtigt glade for de nye lo-

Kulturskolen, der i en periode
også har delt lokaler i Kulturværkstedet, står i den nye arbejdsdeling som en selvstændig tredje gruppering, og her
er det musik og teater, der bydes ind med.
"Huset er indrettet ﬁnt med
tre afdelinger og det fungerer
rigtig godt. I øjeblikket er Kulturværkstedet reelt kun kunstforeningen, men vi skal have

slået noget mere på tromme
for, at huset også kan bruges af
bands og musikere som øvested", konstaterer Bjarne Jensen.
Og så har det været rigtig
positivt, at der også er nogle
unge fra juniorklubben som
har stukket hovedet indenfor i
naboafdelingen, når Kunstforeningen har været i gang med
deres kreative sysler.
Så måske kan det nye naboskab også være med til at bringe fornyelse ind i Kunstforeningen Sønderhaldudstillingen.
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Udvidelse af E45 og rute 26
Kattegatforbindelse
Nærhed i sundhedsvæsenet
Bedre forhold i psykiatrien
Sproget skal i fokus i integrationen
Vi skal have en grøn og fair miljø- og
klimapolitik
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