PRESSEMEDDELELSE – FORENINGEN KAPPELBORGS VENNER

HØJT AKTIVITETSNIVEAU ER ÅRSAGEN
TIL SUCCES
Mener Susanne Nielsen, nyudnævnt formand for Foreningen Kappelborgs Venner. Foreningen, der i april
blev stiftet af 50 skagboer, som alle havde et ønske om at støtte aktivt op om kulturhuset.
”Kulturhuset og området omkring er et rum i byen, som er blevet flot i modtaget af både skagboer og
gæster. Huset summer af liv hele året – vi tilbydes koncerter, teater og foredrag uanset alder, mange af
byens foreninger holder til her, og senest er den kommunale dagpleje rykket ind. Det kan man da kun være
både stolt og glad over”. Således udtaler Susanne Nielsen, nyvalgt formand for foreningen, og peger på
husets høje aktivitetsniveau som årsagen til, at så mange har meldt sig ind i foreningen, og på den måde
viser deres opbakning.
Et af foreningens formål er at støtte aktivt op omkring kulturhusets arrangementer og øvrige aktiviteter,
lige som foreningen også selv vil udvikle og gennemføre kulturelle arrangementer til støtte for Kappelborg.
”Vi hjælper naturligvis kulturhuset i forbindelse med afvikling af husets arrangementer, men samtidig
arbejder bestyrelsen lige nu på et spændende arrangement, som vi håber, at kunne løfte sløret for efter
sommerferien”, fortæller Susanne Nielsen, som i samme åndedrag opfordrer endnu flere til at blive
medlem. ”Jo flere vi er, jo flere og endnu bedre arrangementer og aktiviteter kan vi få til byen til glæde for
os alle. Vi ønsker en aktiv forening med en bred målgruppe omkring forskellige interessefelter, og håber på
at kunne etablere forskellige aktionsgrupper efterhånden som foreningen udvikles. Og meget gerne i
fællesskab med andre aktører på Kappelborg.”
Foreningen ønsker at indgå i tæt samarbejde med Kappelborgs øvrige brugere, og forventer derfor i
samarbejde med Kappelborg at tage kontakt til husets øvrige foreninger umiddelbart efter sommerferien
med henblik på at identificere mulige samarbejdsområder.
”Kort sagt – vi ønsker en forening som står sammen om at videreudvikle det mangfoldige og spændende
kulturliv vi heldigvis allerede ser i dag på Kappelborg og i Skagen, og det er jeg sikker på, at vi kommer i mål
med”, slutter Susanne Nielsen.
Indmeldelse kan ske på www.skagenbilletten.dk / Kappelborgs Venner.
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