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2003  Børne kulturforeningen  

 

Ja – her startede det hele. Det 

startede med Karin Busk og Bent 

Kolind Christensens store 

engagement! Karin og Bents store 

lidenskab er musikken. Derfor 

snakkede de med daværende 

skoleinspektør på Hou skole Hanne 

Gammelgaard, om der var 

mulighed for, at de kunne låne 

musiklokalet, og derved tilbyde 

frivillig musik og sangundervisning 

til de 2 klasser, hvor deres egne 

børn gik. Naturligvis var Hanne 

Gammelgaard positiv, og de 

frivillige musik tog sin start. 

Dette resulterede i, at Karin og Bent hurtigt fik et indtryk af, at der var et behov for 

yderligere musiske aktiviteter i Hou. Mange børn gik til idræt i HOIF, og dette havde 

Karin og Bent stor respekt for, men de følte, at børnene også skulle tilbydes 

supplerende aktiviteter af musisk karakter. 

Det hele begyndte i foråret 2003, hvor daværende borgmester Elvin Hansen i Odder 

Avis proklamerede, at man manglede ansøgere til oplandspuljen. Oplandspuljen 

havde til formål at skabe fest, farver og kulør i lokalområderne. Og Elvin gjorde 

samtidig opmærksom på, at farver og kulør ikke var at male forsamlingshuse. ”Så vi 

måtte sætte kulør og farver på en anden måde”, sagde Karin og Bent, og derfor søgte 

de oplandspuljen, som dengang var på 200.000 kr., og det gav pote. De fik bevilget 

52.600 kr. derfra til at skabe en børne musical i Hou. 

Før de gik igang kontaktede de igen Hanne Gammelgaard, for som de sagde: ”Det er 

jo hende, der skal lægge børn til! ” Hanne var en stor moralsk støtte for projektets 

start. De havde fuldstændig frie rammer til at benytte alle Hou skoles lokaler til deres 

øve aftner. Det gjorde de, og det gør de stadigvæk den dag i dag! Hertil kom, at 

Egmont Højskolen frit stillede alt til rådighed for opførelserne. Det være sig lys og lyd 

samt naturligvis hal og scene. Her er alle musicals blevet opført siden, og Emil fra 

Lønneberg, som opføres i år (2018) spiller også på Egmont Højskolen. 

Karin og Bent var meget fascineret af Sebastians musik, og efter bevillingen fra 

oplandspuljen fandt de hurtigt ud af, at det var SKATTEØEN, de ville sætte i scene. 

Herefter allierede de sig med meget kompetente mennesker. Den første de fik fat i 

var én af Bents tidligere kollegaer fra Rathlous skolen i Odder Margit Bergmann. 

Margit var dramalærer på Rathlous skolen, og havde stor erfaring i store 

opsætninger. Bent fortæller, at han var meget overrasket over, at hun sagde JA til 

opgaven – for som han siger: ”Hun var jo ikke Hou boer!”  

Og hvorfor sagde Margit så JA? 
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Jeg spurgte hende: 

Hvorfor sagde du ja til denne opgave? 

Jeg sagde JA, fordi jeg først og fremmest kan lide at lave 

teater, og fordi jeg kendte de øvrige særdeles kompetente 

personer, som var ind over projektet. 

Disse personer var scenograf Poul Plejdrup, Anita og Ib Asp, 

Karin og Poul Erik Fink samt Bent Kolind Christensen. Det var 

en god, solid og særdeles kompetent stab. Anita Asp er 

teaterskrædder, Ib Asp var på daværende tidspunkt lys 

mester i Musikhuset i Århus. Poul Erik Fink var lydmand på 

musicalen, så det var folk, der på et meget højt niveau 

varetog de forskellige opgaver i opsætningen. Hertil kom, at 

Kathrine Stærmose meldte sig som bevægelsesinstruktør. For 

Anita og Ib Asp blev det et helt familieforetagende med mor som leder af 

kostumeafdelingen, far leder af lyset, Tanja som Long John Silver og med sønnen 

Simon som lærling og medhjælper ved lysbordet. 

Der blev lavet optagelsesprøver med børnene, før man gik i gang med projektet. 

Dette gjorde man, og gør stadigvæk, dels for at sikre kvaliteten, men i høj grad også 

for ikke at udstille det enkelte barn. Man skal have en rolle, som man kan kapere og 

føler sig tryg ved! 

Skatteøen blev en kæmpe succes, og mere end 800 tilskuere overværede 

forestillingen. 50 børn og ca. 90 forældre var involverede. Engagementet fra børn og 

forældre skulle senere vise sig at vokse 

og blive stærk, og dette var naturligvis 

det bærende element i de mange 

kommende forestillinger. 

Karin og Bent arbejdede i døgndrift på 

denne forestilling. De havde ikke, i deres 

vildeste fantasi, forestillet sig hvad dette 

indebar. Men som de siger: ”Man kommer 

langt med naivitet!” De forstod senere at 

fordele arbejdet på en helt anden måde. 

Succes smitter og kræver mere. Derfor 

besluttede Karin og Bent, at lave Ronja 

Røverdatter i 2004. Her fik de forfinet 

koordineringen og den praktiske 

organisering. Der blev nedsat grupper til 

varetagelse af kostumer, sceneopbygning, 

forplejning, PR, lys og lyd m.v. Alle 

grupper fik en formand, hvilket sikrede et 

bedre overblik og bedre opgaveløsning. 

Ronja og Birk 

Lotte Fink og Kristian Grum 2004 

 

Margit Bergmann 
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I forbindelse med opsætningen af Ronja Røverdatter blev børnekulturforeningen 

stiftet. Den blev etableret som en paraply forening over børne musicals, som en 

formel ramme i forhold til økonomi, praktisk organisering og for at tilbyde andre 

kulturaktiviteter for børn og unge i Hou. Samtidig blev det besluttet, at børne 

musicalen skulle opføres hvert andet år. Bertil Sidenius og Karin Elbek var i starten de 

drivende kræfter i Børnekulturforeningen, og Bertil blev samtidig foreningens første 

formand. 

Bertil Sidenius har været med, gennem 

årene, som forældre. Ham har jeg også 

taget en snak med. 

Hvad fik dig til at indgå i 

Børnekulturforeningen? 

Efter at have været involveret i Skatteøen 

lærte jeg mange mennesker i Hou at 

kende, og jeg oplevede en samhørskraft 

blandt forældrene, som var unikt. Det gav 

mig lyst til at involvere mig. 

Hvad er det, der fascinerer dig ved disse børne musicals? 

Det er, at de kører på et semiprofessionelt niveau! Det betyder, at der kræves noget 

af børnene – der stilles krav om, at de ”opper” sig for at nå niveauet. Vi kender alle 

historien om barnet, der har lavet noget i sløjd i skolen. Det ser forfærdeligt ud, men 

vi forældre roser det på det skammeligste på trods af det. Nej, her har vi et 

forpligtende kulturelt samvær, og det stiller krav om at gøre sig umage, og det 

kræver tid og fordybelse at gøre sig umage! 

I 2004 gik Ronja Røverdatter over scenen med en kæmpe succes, som det også blev 

tilfældet for de mange kommende forestillinger. 

I forbindelse med opførelsen af Ronja Røverdatter søgte man igen tilskud fra 

oplandspuljen, men uden held. Derfor fik Børnekulturforeningen en gedigen 

overraskelse, da de, så at sige, fik udbetalt en arv. I Århus Stiftstidende den 30/9 

2004 var overskriften: ”Musikalske børn i Hou arver nedlagt brugs i Halling.” På 

daværende tidspunkt havde Halling Brugs været nedlagt i 23 år, 4 måneder og 17 

dage. Niels Pytlich var med i likvidationsudvalget omkring Halling Brugs, og i 

forbindelse med nedlæggelsen blev der sat 5000 kr. ind på en bankbog til dækning af 

uforudsete ting. Der var imidlertid ikke brug for disse penge til det uforudsete, så de 

havde trukket rente og renters rente i alle disse år, og var vokset til 11.500 kr.  

Niels Pytlich gik på scenen efter sidste opførelse af Ronja Røverdatter, hvor han holdt 

en flot tale og overrakte en check til Børnekulturforeningen med ordene: ”Disse 

penge har ligget på kistebunden i 23 år, 4 måneder og 17 dage og samlet støv. De 

har ventet på den rigtige begivenhed, som kan skabe glæde for alle i sognet. OG 

hvem kan skabe en glædelig og fredelig fremtid i en verden med masser af ufred og 

splittelse? Det kan vores børn, som igennem det stykke, vi lige har overværet, viser 

at de har sammenhold, skaberglæde og tro på fremtiden. Det sammenhold og den 
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skaberglæde, der har præget dette projekt, blandt både børn og voksne, fortjener at 

få al mulig støtte”. 

  

Her følger et interview med Matilde Sidenius og hendes mor Elsemarie Dam. Matilde 

er datter af Bertil Sidenius og Elsemarie Dam. 

 

Mathilde er 26 år og har medvirket som skuespiller i Skatteøen og Ronja Røverdatter 

Herudover har hun medvirket i bandet i Klokkeren fra Notre Dame. Dermed har hun 

været involveret i 3 forestillinger. 

I Skatteøen spillede hun én af hovedrollerne som Israel Hands fra Den Flyvende 

Hollænder og i Ronja Røverdatter havde hun endnu en hovedrollerolle, idet hun 

spillede Skalde Per. Det er ham med pruttesangen! 

Hvad har det betydet for dig at have været en del af børne musicals i Hou? 

Først og fremmest har det været vidunderligt at opleve det fællesskab, der har været 

på tværs af klasserne og aldersforskellen. 

Har det betydet noget for dit fremtidige liv? 

Det har det virkeligt. Jeg tænker stadigvæk på den tid med stor glæde, og det har 

også betydet noget for de valg, jeg senere har truffet i livet. 

  
Matilde som 12årig og Skaldeper                           Matilde som 26årig i 2018 

På hvilken måde? 

Sideløbende med, at jeg var med i børne musicals i Hou, deltog jeg i 

teater/dramaundervisning på Teatret Filuren i Århus. 

Jeg var klar over, at da jeg skulle vælge efterskole, så skulle det ”smage” af det, som 

jeg havde oplevet i børne musicals i Hou. Det betød, at jeg kom på Viby Efterskole i 

Nr. Åby, hvor hovedvægten var lagt på teater, musik og dans. Der var jeg glad for at 
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være. 

Efter efterskoleopholdet gik jeg et halvt år på Move and Act i Århus. 

Beskæftiger du dig så også med teater i dag? 

Nej dog ikke. Jeg er fysioterapeut og arbejder meget med udviklingshæmmede. Det 

kræver virkelig en kreativ indfaldsvinkel til arbejdet! I det hele taget har det, at 

kunne stå på en scene og være kreativ, haft en stor betydning for mig i alle livets 

sammenhænge. 

Elsemarie har deltaget i børne musicals som forældre, idet hun har 2 børn, som har 

medvirket. Matilde og Frederik har begge medvirket som skuespillere og i bandet. 

Elsemarie deltog mest i forplejningen, som var en vigtig del – både på øve aftner og i 

særdeleshed i øve weekenden. 

Hvad har især gjort indtryk på dig i forbindelse med disse musicals? 

Det er helt klart, at jeg beundrer instruktør og styregruppe for, at de har kunnet lave 

teater af så høj en kvalitet, uden at børnene blev stresset. 

Ja – det har altid været en musical med høj kvalitet – har det også fungeret godt 

socialt? 

Ja, der var et helt fantastisk fællesskab. Børnene fandt venner, som de ellers aldrig 

ville have mødt. De ellers generte fik nye venner. Der var en fantastisk stemning i det 

nye univers, som pludselig blev skabt! Det var godt, at det var andre end skolen, der 

skulle stå for netop det. OG, det siger jeg, som ansat lærer på Hou Skole på 

daværende tidspunkt! Her blev flyttet noget på tværs, som skolen ikke ville kunne 

have flyttet. 

Jamen, så kan Bent Kolind Christensen lige fortælle en sjov historie i forbindelse med 

opsætningen af Ronja Røverdatter. Her skulle Egon Richardy og Finn Færgemann 

være scenemedhjælpere, hvilket blandt andet betød, at de skulle fire nogle træer op 

og ned under forestillingen. Imidlertid viste det sig, at de 2 herrer ikke havde været 

så meget til stede under prøverne, hvilket bekymrede instruktør Margit Bergmann. 

Hun spurgte dem direkte før den første opførelse: ”Er I nu sikker på, hvornår træerne 

skal op og ned?” Hertil svarede Finn Færgemann: ”Bare rolig, jeg har set filmen!” 

Herefter er der blevet opført børne musical hvert andet år.  

Listen over opførelser gennem årene: 

2003: Skatteøen 

2004: Ronja Røverdatter 

2006: Klokkeren fra Notre Dame 

2008: Jernbyrd 

2010: Pippi Langstrømpe 

2012: Peter Pan 

2014: Busters Verden 

2016: Hodja fra Pjort 

2018: Emil fra Lønneberg 
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Her er alle børnene fra Pippi Langstrømpe Foto: Danny Skaade 

 

 

 
Alle børnene fra Hodja fra Pjort 
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Margit Bergmann var instruktør på de 4 første musicals, som alle havde musik 

skrevet af Sebastian. Det har jeg snakket lidt med hende om: 

Hvad tænker du tilbage på, når vi snakker børne musicals i Hou? 

Jeg tænker med stor glæde på den velvillighed, der var til stede blandt både børn og 

voksne. Vi havde 10 øve aftner og én øve weekend, og så skulle alt være på plads. 

Forældrene var helt fantastiske og gjorde alt, for at det skulle blive godt. 

Er det ikke svært at skabe forestillinger af så høj en kvalitet, når det er børn, man har 

med at gøre? 

Nej slet ikke! Det vigtige er, at man skaber gode rammer for børnene, og at de ved, 

at det er mig, der bestemmer. Børn føler sig trygge ved, at der er én, som de kan 

henvende sig til og få svar. Det er et helt utroligt talent, som jeg har set og mødt 

blandt børnene i Hou. 

Som gammel skolelærer har jeg ofte mødt genstridige børn – det må du da også have 

oplevet? 

Selvfølgelig har jeg det, og så skal man, som instruktør, træde i karakter. Jeg husker 

en fantastisk talentfuld pige, som lige pludselig ikke ville synge. Jeg sagde til hende: 

”Det skal du!”. Hun ville ikke, og dette på trods af at hun var en fremragende sanger. 

Til sidst måtte jeg sige til hende, at hun skulle gå ud på gangen og tænke sig om, og 

hvis kun ikke ville synge, så ville den rolle, som hun havde ønsket sig for alt i verden, 

blive taget fra hende. Jeg kunne høre, hvordan hun græd ude i gangen, men jeg gik 

ikke ud til hende. Hun kom ind igen, og jeg spurgte, om hun nu ville synge. Det ville 

hun, og hun sang simpelthen så forrygende. 

Den tidsgrænse på 10 øve aftner og 1 weekend må da have givet problemer? 

I allerhøjeste grad. Jeg glemmer aldrig en øve weekend, hvor målet var at spille 

stykket igennem 2 gange. Det lykkedes, og børnene var virkelig trætte. Vi var ikke 

helt tilfredse med resultatet, så vi kunne stille op til generalprøve dagen efter. Der 

var brug for endnu en gennemspilning med utrolig trætte børn. Vi samlede børnene 

og spurgte dem, hvad de sagde til endnu en gennemspilning, og de sagde straks JA! 

Derefter skulle de ringe hjem, og her igen var forældreopbakningen til stede. Nogle 

forældre kom instinktiv med kaffe, chokolade og kage. Det var bare Hou i en 

nøddeskal!  

Og her til slut – dit højdepunkt er, når du skal præsentere scenen for børnene? 

Ja – det er ubeskriveligt. Vi voksne sætter scenen fredag aften, og så kommer 

børnene lørdag morgen og ser scenen med fuld belysning. De falder fuldstændig i 

svime, og selve scenen løfter simpelthen deres præstation til det ypperligste, man 

kan forestille sig. 

Bertil Sidenius var formand for Børnekulturforeningen fra 2004 til 2011. Herefter 

overtog Birte Gerber formandskabet, og hun var formand indtil 2017. I denne 

bestyrelse sad, udover Birte Gerber, Lotte Ormstrup, Annette Andersen og Charlotte 

Boes. I 2017 valgte man at opløse foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne havde ikke 
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børn som kunne deltage på grund af alder, og der var ikke rigtig nogen som ønskede 

at stille op. 

 

Her ses en vifte af billetter gennem årene 
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Så er vi kommet til 2018, hvor Emil fra Lønneborg bliver opført. 

 

Plakaten fra Emil fra Lønneberg 

Der skulle fortsat opføres børnemusicals. En ny styregruppe overtog hurtigt, og den 

består af forældre, som nu har børn, som kan være med. Som hovedregel gælder, at 

børn fra 4. – 7. klasse kan deltage i musicalen, men ofte kommer nogle af ”de gamle” 

med i bandet – dette giver en vis kontinuitet. 

Styregruppen består i dag af: Johannes Schønau (instruktør på Emil fra Lønneberg), 

Iben Bøgh Lautrop, Rie Petersen og Vibeke Juhl Nielsen. De var kernen bag 

opførelsen af Emil fra Lønneberg. 

Rie og hendes mand Sune har skrevet noget nyt musik til forestillingen, og jeg ved, 

at det er første gang, at man har hørt Emil rappe. 
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Her ses Johannes Schønau sammen med børnene før den sidste forestilling. 

Jeg kom kørende til Hou skole den 27/9 kl. 18.45 for at opleve prøverne til Emil fra 

Lønneberg. Jeg fik nærmest et chok, da jeg kørte ind på parkeringspladsen – der var 

ikke én eneste parkeringsplads at få. Jeg tænkte, at der måtte være et større 

arrangement på Hou Skole den aften. Efter at have foretaget en ulovlig parkering, gik 

jeg ind, blot for at konstatere, at samtlige biler på parkeringspladsen havde et 

tilhørsforhold til børne musicalen. Det vrimlede med børn og forældre overalt på 

skolen. Der er en fast regel for børnene, der ønsker at medvirke, og det er, at de alle 

skal stille med mindst 1 voksen. Nogle stiller med to voksne, så i alt 45 børn og 60 

voksne var involveret i Emil fra Lønneborg. 

Jeg traf blandt andet Tina Walther i kostumeafdelingen. Jeg spurgte: 

 

Hvorfor er du her? 

Fordi min datter Lina er med i forestillingen – det er en rigtig god mulighed for at lave 

noget sammen. 

Hvor gammel er hun? 

Hun er 12 år, og det er første gang, at hun er med, og første gang at jeg er med. Det 

er virkeligt fedt for os i Hou at opleve det samvær og det sammenhold! 

Beskriv lige det! 
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Børn og voksne er fælles om at være engagerede. Det er enormt dejligt, og det er 

smittende – og så er der plads til alle. 

Og du har valgt kostumeafdelingen? 

Ja, og det er spændende. Der er 3 børn, der spiller Emil, og 3, der spiller Ida, så 

vores afdeling har syet 3 ens sæt i forskellige størrelser. 

 
Her er de 3 Idaer og de 3 Emiler 

Fra venstre: Sarah Krogh, Liva Mølgaard, Linnea Cohrt, Gustav Markfoged, Valdemar Aggerholm, Julius 

Busgaard 

Jeg traf også Rie Petersen fra styregruppen. 

Rie, hvorfor er du med her? 

Jeg kan bidrage med min musikfaglighed, som jeg tager med fra mit job, og så kan 

jeg engagere mig med en masse dejlige børn, som er glade for at være med! 

Har du selv børn med? 

Ja, min ældste Karen på 14 år spiller med i bandet, og min søn Johan på 12 år er 

med i bandet og som skuespiller. 

Hvad så med jer i styregruppen – bliver I ved? 

Vi bliver ved, så længe, vi har børn, der kan medvirke. Jeg har selv et barn i 2. 

klasse, som kan være med i de 2 kommende forestillinger i 2020 og 2022, så er jeg 

også med! Men man kan være rolig, for vi er jo i Hou, og her er der altid nogen, der 
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tager bolden op! Det er unikt og fantastisk. 

 

 
Her ses de 3 øvrige i styregruppen 

Fra venstre: Iben Bøgh Lautrup, Rie Petersen, Vibeke Juhl Nielsen 

Jeg oplevede Emil fra Lønneborg den 9/10 – 2018. Det var en god forestilling med en 

flot opsætning. Publikum sad på 3 sider og børnene optrådte dels på gulvet i salen og 

på scenen. Dette havde en fantastisk virkning. Det var stort at se børnene jublende 

glade bukke for et publikum, som takkede med stående ovationer. 

Efter forestillingen holdt instruktøren Johannes Schønau en tale til børnene og til 

publikum. Han var meget begejstret for børnenes præstation, og han sagde: ”Nu har 

I spillet for sidste gang, og I lavede ikke én eneste fejl!” Herefter sagde Johannes det 

vigtigste af alt. Han sagde: ”Jeg glæder mig til om 2 år, for så ses de fleste af os jo 

igen”. Og det betyder, at børne musicals i Hou lever videre. Vi er mange, der glæder 

os til om 2 år!! Der var 600 publikummer til Emil fra Lønneberg! 
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Alle børnene fra Emil fra Lønneberg  

Bent Kolind Christensen skal have de sidste ord. 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklen er skrevet af Palle Jensen 

Først bragt i Hou Historier 2018 

 

”Jeg tror ikke, der findes noget 

større end: 

et værdibaseret 

kulturelt fællesskab 

på tværs af generationer. ” 

 


