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Formandsberetning 2015 

For kun et år siden blev foreningen Ingstrup Bogby stiftet og bestyrelsen blev valgt. Det var dejligt 
at opleve, at så mange borgere støttede op om ideen med at gøre Ingstrup til Nordjyllands Bogby – 
og det er endnu mere dejligt at opleve, at alle stadig støtter op og der hele tiden kommer nye 
mennesker til, som gerne vil være en del af dette projekt. 

Ideen med at lade Ingstrup Bogby være en slags ”paraply-forening” over alle byens andre 
foreninger har alle støttet o om – meget mere end vi havde turdet håbe på. Når man ser på den 
fælles kalender, så er det tydeligt, at alle foreninger er meget opmærksomme på, at det handler om 
at vi alle sammen markedsfører os som Ingstrup Bogby. Det er fantastisk, at folkekirken holder 
litteraturkreds, foredrag og musikarrangementer, at sportsforeningen har foredrag og sælger bøger 
under sportsugen, at Munkens Kunstcafè og Ingstrup Efterskole arrangerer foredrag og 
kunstudstillinger, at borgerforeningen arrangerer fredrag, at biblioteket afholder strik og musik – 
arrangement, Nørkeklubben fremstiller bogmærker og læsesokker, og ikke mindst, at så mange 
private borgere støtter op om tanken ved at sætte ”Ord på Huset” eller ligefrem opfører en lille 
hytte, hvor alle kan komme til orde! Rigtig mange hjælper med at udbrede kendskabet til Ingstrup 
Bogby både via Facebook og gennem personlige kontakter. Men det er jo ikke kun lokalt, at der er 
opbakning til ideen; På ”Ordkraft”-festivalen på Nordkraft fik vi tilbudt en gratis stand allerede 
sidste år, og igen i år får vi en stand der – til rabatpris, har Ove lovet. Kirsten fra hovedbiblioteket i 
Aalborg støtter med gode råd og sørger for at rundsende information om Ingstrup Bogby til 
landsdelens biblioteker, på Rådhuset i Aabybro har vi fået lov til at sætte en bogvogn op, som 
personalet der sørger for at fylde op – og nu har turistkontoret i Blokhus bedt om lov til at have en 
bogvogn stående udenfor deres kontor i Blokhus. Det er da god reklame! Også forfattere og digtere 
henvender sig spontant og tilbyder at medvirke ved Bogfestivalen, så vi kan vist godt sige, at 
Ingstrups image som Bogby er slået an og har vist sig at være en bæredygtig idè. 

Hvis jeg hurtigt skal remse op, hvad vi har udrettet i det forløbne år, så startede vi ud med en logo-
konkurrence, en plakat, kampagnen for a få ”Ord på Huse”, oprettelse af hjemmeside – og 
naturligvis indsamling af bøger. Vi søgte og fik midler til produktion af 10 bogvogne, som borgere i 
byen påtog sig ansvar for. Senere søgte vi igen og fik 5 vogne mere! 

Vi deltog som sagt på ”Ordkraft” i Aalborg, vi arrangerede den første bogfestival, hvor der både var 
tale v. Bjarne Nielsen Brovst, digtoplæsning, musik, operasang, hestevognskørsel, dukketeater, 
digter-workshop, aftensang i Baptistkirken, fællesspisning m.m. Her påtog borgerforeningen og 
forsamlingshuset sig det meste af det praktiske arbejde, ligesom mejeriet stillede faciliteter til 



 
rådighed. Et eksemplarisk samarbejde, som igen bekræfter os i, at dette projekt er hele byens 
projekt! 

Sidst i oktober blev bogvognene sat ”på stald” og vil i vinterens løb blive malet og klargjort til den 
kommende sæson. I bestyrelsen har vi de seneste måneder arbejdet med en ansøgning til RealDania 
– men mere derom under punktet ”tanker om remtiden”. 

Jeg vil gerne afslutte min beretning med at rette en varmtak til alle, som yder en indsats for at 
virkeliggøre projektet Ingstrup Bogby. Jeg kan ikke nævne alle, men nogle vil jeg alligevel 
fremhæve: Først og fremmest de andre medlemmer af bestyrelsen, som alle har tilsidesat private 
interesser og involveret sig i denne opgave med kæmpe engagement, idèrigdom, tid og energi. Det 
har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer! Ligeledes fortjener Hugo og Leif en stor tak. 
Leif har designet og fremstillet den prototype af bogvognene, som kommunens værksted bygger 
vognene efter, ligesom han, sammen med Hugo sørger for at køre vognene i vinterhi og klargøre 
dem igen. Hugo og Inger har indrettet deres private lade til boglager og her bliver alle bøger sorteret 
og sat på reoler efterhånden som de kommer ind. Hvis nogen ringer, at de har bøger til afhentning, 
så er det også Hugo, Inger og Leif der rykker ud. Tusind tak for jeres kæmpe indsats! 

Tak til Jammerbugt Kommune for støtte, hjælp til udarbejdelse af ansøgning og økonomisk bistand.    

 


