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Sommerfest i 
Nordstjernen

Vejret var med medarbejdere, børn og 
forældre, da Børnehuset Nordstjernen 
fredag den 12. juni holdt deres årlige 
sommerfest i Nordstjernen. Festen var 
arrangeret sammen med forældrerådet.

Legepladsen var sammen med børn og 
forældre pyntet til fest, da børn og voksne 
mødtes og sang sange og legede sanglege. 
En bedsteforælder havde taget sin guitar 
med, og derefter blev der grillet

Børnene og deres søskende kunne – ud-
over at nyde Nordstjernens nye, store, flotte 
legeplads – blive ansigtsmalet og få en lille 
ridetur. Efter kaffen var der tovtrækning for 
alle gæster.

– Det var en dejlig aften med hyggeligt 
samvær mellem børn og forældre, fortæller 
Annette Nielsen, der er faglig pædagogisk 
leder i Børnehuset Nordstjernen. lmh

Guitar, sang og ansigtsmaling var på program-
met, da Børnehuset Nordstjernen holdt som-
merfest fredag den 12. juni. Foto: Privat

Bridgenyt
Rønne Bridgeklub har spillet drop in med 48 
spillere.
Topscorere i salen blev Anders Gummesen 
og Torben Jørgensen i A-rækken med 110 
point. Nummer to i A-rækken blev Bjarne 
Andersen og Inge-Lise Kofoed med 97 point.
B-rækken:
1. Børge Lysholt og Johnny Majkvist med 100 p.
2. Erik Kofoed og Povl Tolstrup med 93 p.
C-rækken:
1. Finni Thorsen og Steen Hansen med 108 p.
2. Bente Kjøller og Grethe Svendsen med 95 p.

Lydkanon skudt af på
 
 
 
Af Louise Maria Haslev

UNDERVISNING
På Østre Skole er 5.b netop nu i gang 
med at synge, skrive tekster og kompo-
nere musik. Elever og lærere har kastet 
sig over projektet Lydkanonen, der 
handler om at give dem et indblik i den 
musik, de fleste unge er storforbrugere 
af i dag. 

– Selv om eleverne ikke er musikere 
og komponister, så har de alle sammen 
et forhold til den musik, de er storfor-
brugere af. Men de er ikke bevidste om, 
hvordan man skaber musikken, siger 
komponist og musikunderviser Lars 
Juul. 

Men det bliver der i den grad lavet 
om på i disse dage på skolen i Rønne. 
På skolens bibliotek sidder en gruppe 

og er i gang med at klippe deres musik 
sammen. En af eleverne spiller bas på 
et lille keyboard, der er koblet til com-
puteren, mens en anden sidder ved 
computeren og modtager gode råd fra 
Lars Juul.

Lydkanon
Projektet er en del af huskunstnerord-
ningen, som tilbydes til skoler. Det 
hedder lydkanonen, og det er Lars 
Juul, der har udviklet projektet. Finan-
sieringen kommer fra Kulturstyrelsen, 
der i januar måned i år uddelte i alt 17,5 
millioner kroner til forskellige folke-
biblioteker og pædagogiske lærings-
centre. 50.000 kroner gik til Østre Sko-
le, der havde søgt om finansiering til et 
såkaldt Fabulatorium. En del af de 
penge er brugt til at finansiere projek-
tet Lydkanonen, og noget tyder på, at 
eleverne er svært tilfredse med det 
valg.

 º Det skal gå i retning 
af en rigtig sang og 
ikke bare være no-
get fjol

Esther


