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PRESSEMEDDELELSE 

 

Nyt netværk skal styrke børnekulturen i 

Norddjurs 
 

Børnene er i centrum for et nyt netværk, der fra 2023 arbejder for 

at få kunst og kultur ud til alle børn og unge i Norddjurs 

kommune. Børnekulturelt netværk kickstartes med en 

kulturfestival for kommunens yngste til juni. 
 

Det nye netværk med fokus på børnekultur etableres som en pendant til det 

naturfagsnetværk, der allerede findes i Norddjurs kommune. Målet er at 

skabe flere møder mellem kommunens børn og den lokale kunst og kultur 

samt skabe en bedre balance mellem natur- og kulturfaglige 

læringsaktiviteter udenfor skolerne. Netværket skydes i gang med en 

børnekulturfestival i Herregårdshaven på Gammel Estrup i starten af 

sommeren, hvor kommunens kulturaktører samles og byder på en række 

gratis oplevelser for de yngste børn under temaet ”alle verdens lande”. 

”Vi ved, at kulturen har afgørende betydning for børns udvikling, 

trivsel, læring og dannelse. Børnekulturelt netværk skal derfor sørge for, at 

kunst, kultur og demokratiske læringsoplevelser bliver en fast del af børn 

og unges skole- og institutionsliv. Udover afholdelse af den årlige 

børnekulturfestival, skal netværket løbende udvikle nye tiltag og 

samarbejder mellem skoler, dagtilbud og kulturinstitutioner i Norddjurs”, 

siger museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen fra Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum, der er tovholder på Børnekulturelt netværk. 

 

Børnekulturliv på den politiske dagsorden 

Det nye netværk ser dagens lys som led i Norddjurs Kommunes målrettede 

satsning på børn og unge: 

”Kunst og kultur kan bruges til at bringe mennesker sammen og 

skabe nye fællesskaber på tværs af socioøkonomiske og etniske skel. I 

Norddjurs er vi med etableringen af Børnekulturnetværket med til at skabe 

optimale rammer for, at alle kommunens mindste borgere møder kunst og 

kultur og får optimale betingelser for at udvikle sig til demokratisk 

dannede kulturbrugere. Med Børnekulturnetværket har vi prioriteret, at 

man allerede fra dagtilbudsalderen skal introduceres til gratis kunst og 

kultur af forskellig karakter, og vi tror på, at investeringen kommer både 

børn og de fagprofessionelle til gavn”, siger udvalgsformand i Børne- og 

Ungdomsudvalget i Norddjurs, Aleksander Myrhøj. 

 

                

             

            Randersvej 2 

            8963 Auning 

            Danmark 

 

            T +45 8648 3001 

            F + 45 8648 3181 

            post@gammelestrup.dk 

            www.gammelestrup.dk 

 
 

            Protektor:  

            Hans Kongelige Højhed     

            Prins Joachim 

   

 

 

 

 

mailto:post@gammelestrup.dk
http://www.gammelestrup.dk/


06 mar 23 
HIK/me 
 
 

2/1 

En kommune med både natur og kultur 

Der har igennem en årrække eksisteret et netværk på det naturfaglige 

område, så det glæder formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs, 

Allan Gjersbøl Jørgensen, at der nu også oprettes et netværk med kultur som 

omdrejningspunkt: 

”Vi har kunnet følge synergieffekterne af at placere 

Naturfagsnetværket på Kattegatcentret, og derfor gav det rigtig god 

mening at placere den nye kulturelle pendant på Gammel Estrup, sådan at 

et kulturelt flagskib i kommunen får ressourcer til at koncentrere sig om 

kommunens børn og unge – det gavner børnene direkte, og det vil også 

gøre det mere attraktivt som børnefamilie at bosætte sig i Norddjurs”, siger 

udvalgsformand for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs, Allan Gjersbøl 

Jørgensen.  

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev 

Kristensen T 8648 3001 / hik@gammelestrup.dk eller udvalgsformand 

Aleksander Myrhøj: T 2382 3354 / alekmy@norddjurs.dk. 

 

 
Fakta: Børnekulturnetværkets aktiviteter  

• Støtte til lærere og pædagoger i arbejdet med kulturfagene. 

• Afholdelse af en årlig børnekulturfestival.  

• Udsendelse af nyhedsbreve til kulturaktører, Kommunens Skole- og 

dagtilbudsafdeling og alle skoler og dagtilbud i Norddjurs.  

• Udvikling af nye projekter, kompetenceudvikling og kulturoplevelser 

for børn og unge i Norddjurs. 

 

 

Kunst og kulturoplevelser skal være en fast del af børn og unges skole- og 
institutionsliv i Norddjurs. Derfor er der nu oprettet et børnekulturelt 
netværk, der fra 2023 arbejder for, at kulturen kommer ud til alle børn og 
unge. Foto: Gammel Estrup.  
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