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RANDERS: Det er ikke så nær al-
tid, at kunstneren Jens Galshi-
øt bliver inviteret til at opstille 
sine opsigtsvækkende skulptu-
rer. Alligevel står de der - med 
eller uden tilladelse.

Men når han 20. april kom-
mer til Randers med sine sto-
re værker, så ligger der en in-
vitation forud for ankomsten.

Invitation fra Randers
Randers Kunstmuseum har 
nemlig - som det første muse-
um i landet - bedt Galschiøt om 

at udstille på museet og uden 
for museet.

Der bliver masser af  mulig-
hed for at støde på hans store 
skulpturer som den otte me-
ter høje Skamstøtten, der pla-
ceres på Østervold, og de ild-
sprudlende Fenrisulve foran 
indgangen til Kulturhuset i 
Stemannsgade.

Også Min indre Svinehund 
og Hjemløse-skulpturerne 
kommer med til Randers, når 
der er Galschiøt-dage frem til 
22. juli.

Galschiøt i ny rolle 
på kunstmuseet

Jens Galschiøt har bl.a. Min indre Svinehund med til 
Randers sammen med en menage af verdenskendte 
skulpturer, der står såvel i Hong Kong som Mexico.

ØSTER VELLING: Randers Egns-
teater Kor giver torsdag 19. 
april koncert i Øster Velling 
kirke. Koret består af   25 dyg-
tige sangere fra Randers og 
omegn, som under ledelse af  
Kari Steen og Ole Viller leverer 
rytmisk kormusik på et højt 
niveau. Koret blev dannet i 
2000 i et samarbejde mellem 
Randers Egnsteater og Ran-
ders Musikskole, og har gen-
nem årene sunget mange kon-
certer og i mange forskellige 
forbindelser. Det har fra star-
ten været hensigten at skabe 
et amatørkor med en profes-

sionel indstilling, dvs. dygtige 
amatører som vil bruge både 
tid og energi på at nå det højst 
mulige niveau. Det har bl.a. 
resulteret i, at koret sammen 
med Randers Kammerorkester 
to gange har fået lov til at væ-
re det gennemgående musikal-
ske indslag i de traditionsri-
ge og velbesøgte Randers-Uge-
Åbninger. Koret har endvidere 
deltaget to gange i »Den inter-
nationale Korfestival« i Ran-
ders. Begge gange med en 
placering i »top 3« i kategorien 
»rytmisk kor«.

Randers Egnsteater Kor 
i Øster Velling kirke

Randers Egnsteater Kor kan opleves i Øster Velling kirke.

LÆSTEN: Læsten Menigheds-
råd afholder onsdag 25. april et 
arrangement i Læsten forsam-
lingshus, hvor rådet fortæller 
om sit arbejde. Ved samme 
lejlighed vil sognepræst Erik 
Johansen fortælle om Marie 
Grubbe. Marie Grubbe, hvis 
far, Erik Grubbe, ejede Tjele 
herregård, havde en meget 

særpræget skæbne. Hendes 
første ægtemand var kongens 
søn, hendes tredje og sidste en 
fordrukken og kriminel færge-
mand på Falster. Måske derfor 
blev hun inspiration for man-
ge forfattere, blandt andre J.P. 
Jacobsen, H.C. Andersen og 
til en vis grad St. St. Blicher.
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Om Marie Grubbe og 
menighedsrådet

TJELE: Ny Lundgård, Randers-
vej 58, Hammershøj, 8830 Tjele 
inviterer til Økodag med halm-
legeplads og caféhygge. På 
gården bor Steen Hareskov og 
Kirsten Kjærgaard. Søndag 
den 22. april inviterer parret 
til en hyggelig dag sammen 
med gårdens 80 malkekøer 
og alle de andre dyr. Økodag 
på Ny Lundgård byder blandt 

andet på traktorkørsel, café-
hygge og økologiske frank-
furtere på grillen, som passes 
af  Lions Club Tjele. På årets 
Økodag fejres også, at det er 
tid til at lukke gårdens økolo-
giske køer på græs. Klokken 12 
springer køerne ud på marker-
ne i en sand jubeldans. 
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Ny Lundgård inviterer 
til Økodag 

De blå og de røde byrødder udfordrer hinan-
den og alle arbejdspladser og institutioner i 
Randers i kampagnen ”Vi cykler til arbejde” i 
maj måned.

Spring på cyklerne sammen med dine kolle-
gaer og vær med til at dyste med byrødderne 
om Randers´ bedste cykelben.

Meld jer til kampagnen på www.vcta.dk og 
vind fede præmier.

Randers Cykelby kaster lokaler præmier ind i 
dysten. Læs mere på www.randerscykelby.dkwww.randerscykelby.dk

Har du bedre ben end byrådet?

Vind fede præmier - se
 hvordan på www.randerscykelby.dk


