
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Støtteforeningen Li-
fe-boats inviterer i vinterfe-
rien sammen med billed-
huggeren Marit Benthe Nor-
heim til en performance. Det 
foregår i kunstnerens værk-
sted på Houenvej 52 i Myg-

dal.
Det er en aften med June 

Boyce Tillmann, som er en 
70-årig kvinde, der både er 
komponist, feminist, præst 
og professor på Winchester 
University i England. Hun 
optræder verden over med 
alene-shows, hvor hun kom-
binerer musik og historie-

fortælling. I Mygdal optræ-
der hun med en performan-
ce over Hildegard of Bingen 
med musik, ord og billeder.

Når June Boyce Tillmann 
netop gæster kunstnerhjem-
met i Mygdal, så hænger det 
sammen med, at hun er én af 
de kvinder, som Marit 
Benthe Norheim benytter 
som model til de store kvin-
defigurer, som sidder på den 
tredje af de sejlende skulptu-
rer, der skaber Life Boats. 

Det tredje skib kalder Ma-
rit Benthe Norheim for ”Mit 
skib er ladet med minder”, 
og idéen er, at de kvinder, 
som hun laver figurer af til 
skibet, alle skal opfylde en 
række krav: De skal være 

over 70 år, have oplevet me-
get  og have rejst i andre lan-
de end sit eget. Det bliver 
kvinder fra nogle af de man-
ge lande, som deltager i kul-
turprojektet Life Boats, hvor 
de tre store skulpturer skal 
sejle gennem Europas net af 
floder.

Endnu er blot ét skib helt 
færdigt og nummer to er 
godt på vej. Projektet leder 
fortsat efter midler til gen-
nemførelsen af hele projek-
tet, som har vakt opsigt over 
hele Europa.

Performancen er en chan-
ce for at se den første færdi-
ge skulptur og kunstnerens 
værksted.

Arrangementet med June 

Boyce Tillman finder sted 
onsdag 19. februar klokken 
19. Det er gratis for medlem-
mer af Støtteforeningen Li-
fe-Boats, mens andre kan 
komme med, hvis de betaler 

75 kr.
Interesserede skal melde 

sig til senest 16. februar på 
mail: maritbenthe@nor-
heim.dk
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Vi har så mange 
skønne mærker

Skulpturen ”Mit skib er ladet med minder” indeholder en række 
kvindefigurer - hvoraf en af modellerne optræder i Mygdal 19. fe-
bruar.  Arkivfoto: Bent Bach

Af Poul Christoffersen
poul.christoffersen@nordjyske.dk

LØKKEN: Hjørring Kommune 
har valgt Preben Skaarup 
Landskabsarkitekt som to-
talrådgiver på 1. etape af 
projekt Løkken Moleleje.

Det er sket efter en længe-
re udvælgningsproces, idet 
projektet har skabt stor inte-
resse blandt landskabsarki-
tekter, arkitekter og ingeniø-
rer fra hele landet. 

Hele 14 rådgivningsteams 

havde i efteråret 2013 bedt 
om at blive prækvalificeret 
og få lov til at byde på opga-
ven. 

Herefter blev seks teams 
valgt ud til at give tilbud, og 
de kom i december.

- Vi har et meget spænden-
de projekt og er rigtig glade 
for, at så mange velkvalifice-
rede rådgivere har meldt sig 
på banen og vist interesse for 
Løkken Moleleje. Vi ser frem 
til et godt samarbejde med 
Preben Skaarup Landskabs-

arkitekt, der allerede nu har 
vist stort engagement i og 
forståelse for opgaven og for 
stedet, siger byrådsmedlem-
merne Birthe Andersen (V) 
og Børge Bech (S), som beg-
ge sidder i styregruppen for 
projektet.

I udvælgelsen talte det 
blandt andet at Preben 
Skaarup Landskabsarkitekt 
har god erfaring i at bygge i 
det særdeles barske miljø 
ved vestkysten. Firmaet har 
tidligere været involveret i 

projekter i Nr. Vorupør og 
Klitmøller.

Nu gælder det renoverin-
gen af Løkken Moleleje og 
udvikling af nye rekreative 
aktiviteter i moleområdet, 
der også binder by og hav 
bedre sammen. Som grund-
lag for det sidste skal der la-
ves en helhedsplan for om-
rådet ved læmolen.

Planen er at Løkken Læ-
mole skal renoveres i perio-
den maj til oktober 2014, og 
der bliver således en bygge-

plads ved molen hele som-
meren i år. Hjørring Kom-
mune, kommunens rådgive-
re, fiskerne samt borgere og 
foreningsliv i Løkken er eni-
ge om at få det bedste ud af 
situationen. Det er målet, at 
der fortsat landes fisk i Løk-
ken, ligesom det skal være 
spændende for borgere og 
turister at følge byggeriet.

Hjørring Kommune vil 
fortsætte det gode samarbej-
de med Løkkengruppen, en 
gruppe lokale interessenter, 

der i høj grad er med til at 
kvalificere projektet ved mo-
len

14 teams ville byde
FØRSTE ETAPE: Hjørring Kommune har valgt totalrådgiver på projektet med Løkken Moleleje

 { Første del af projekt Løk-
ken Moleleje er først og 
fremmest en renovering af 
den medtagne læmole, som 
Hjørring Kommune har over-
taget fra Kystdirektoratet 
sammen med 12 mio. kr.

 {Dernæst er molen omdrej-
ningspunktet i et af de pro-
jekter, som Realdania giver 
penge til via Stedet Tæller 
kampagnen. 

 {Den skalt give molelejet 
en rekreativ opgradering til 
gavn for turister og lokale.

FAKTA
REKREATIV OPGRADERING

Marit Benthe Norheim med en model af ”Mit skib er ladet med minder”.  Arkivfoto: Bent Bach

HJØRRING: Økonomiudvalget har godkendt det fremlagte lokalplanforslag 
og kommuneplantillæg for det nye stadion på Femhøje. Hvis byrådet som 
forventet godkender planerne går arbejdet i gang til maj. Byrådet har be-
stemt, at det nye stadion må koste 10 millioner kommunale kroner.

Grønt lys for nyt stadion på Femhøje


