
   Kulturelt Samråd i Nibe 

 Jule-og nytårshilsen 

JULEN 2015 

Bestyrelsen er: 
 
Formand : 
Jens Østergaard Madsen 
Tlf. 98 35 19 65 
nibe-madsen@mail.tele.dk 
 
Næstformand: 
Erik Ravn 
Tlf. 71 70 71 53 
erikravn@hotmail.com 
 
Kasserer: 
Kristina Østergaard Kristoffer-
sen 
Tlf. 72690436 

kristinaokristoffer-
sen@gmail.com 
 
Sekretær : 
Alf Nedergaard 

Tlf. 28516264 

alfnedergaard@hotmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Hanne K. B. Mortensen 

Tlf..42175562 
hanne@nibefestival.dk 
 
Suppleant : 

Inger Poulsen 
Tlf.. 20991599 
in-
ger.poulsen.nibe@gmail.com 
 
Har du noget på hjerte er du 
velkommen til at skrive til 
Kulturelt Samråd: 
nibe-madsen@mail.tele.dk 
erikravn@hotmail.com 
 
Hjemmeside 

www.nibekultur.dk 

 
 
 
 
 
 

Vil du også være med til 

at støtte kunsten i Nibe i 

2016? 

Det er nu muligt at indbe-

tale sit medlemskab direk-

te på Kulturelt Samråds 

konto:  

Spar Nord 9367 

4581789810 

150 kr. for enkelt medlem 

250 kr. for familiemedlem-

skab 

Betal gerne in-

den 31.01.2016 

Der vil blive sendt giro-

kort ud i februar til alle 

de medlemmer, som ikke 

har indbetalt direkte på 

kontoen i januar måned. 

 

Kære Alle 
 

Vi er midt i hjerternes tid.  
Midt i den skønne juletid og samtidig på trapperne af et 
nyt år. 
Det er en god anledning til at sende jer alle en lille varm 
og velment jule- og nytårshilsen med en status over året,  
der er gået 
Vi har for få dage siden bidraget med lidt julerier, da vi 
afviklede årets Julekoncert i Nibe Kirke. 
Koncerten, som var totalt udsolgt, bød på en me-
get veloplagt Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake. 
Blichfeldt fyldte vores smukke kirke med smukke julesal-
mer, hits fra Big Fat Snake, et par solonumre og afsluttede 

med en smuk udgave af Armstrongs 
”What A Wonderfull World”.  

Alt sammen suppleret af personlige, hjertevarme og hu-
moristiske beretninger fra det ”Blichfeldtske” liv. 
 
Overskuddet fra årets Julekoncert i Nibe Kirke, som vi jo 
arrangerer sammen med Nibe Handelsforening, Nibe Me-
nighedsråd og Nibe Festival Fonden, går til Solsidecen-
trets Venner, Hospice Aalborg og Kræftafdelingen på 
Aalborg Universitetshospital. 
 

 Vi tog også del i årets Kulturnat, hvor vi havde rigtig 
mange besøgende til vores udstilling af afrikansk kunst i 
Tinghuset.  Det var skønt at opleve de mange nysgerrige 
og kunstsøgende Kulturnat-deltagere i Tinghusets histori-
ske rammer. 
 
Sommerudstillingen på Tinghuset bød på spændende 
kunst af Anatoly Speka fra St. Petersborg. 
 
Så var der selvfølgelig årets Påskeudstilling på Lundbæk 
Landbrugsskole. Overlæggeren var sat højt, da lokale, re-
gionale og nationale kunstnere fyldte Landbrugsskolen 
med deres værker. Vi gav i øvrigt Skærtorsdag  d. 2. 
april Nibe Festivals 4000 frivillige årets Kulturpris. 
 
I marts fyldte sopran Lisbeth Kjærulff og tenor Jacob 
Næslunds stemmer det flotte kirkerum i Nibe kirke. Det 
var en total proppet kirke som blev oplevede et afvekslen-
de og underholdende program med bl.a. Carl Nielsen, Kai 
Normann, Mozart og Strauss. 
 

Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig jul og et godt nyt-
år, og takke jer alle for, at I, via medlemsskabet og delta-
gelsen i Kulturelt Samråds mange aktiviteter og arrange-
menter, er med til at gøre en kulturel forskel. 
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