Møde i jubilæumsgruppen, d. 14. november 2017
Til stede: Ruth Fryndt, Kirsti Lorentzen, Karen Olsen, Ghazal Parbo, Susanne Kløjgaard, Lena og Jens Holdt
Afbud: Lars Christensen, Erik Schandorff, (Merete Schultz)
I 2018 har Blangstedgård eksisteret i 30 år, derfor har Grundejerforeningen opfordret beboerne til at lave
en jubilæumsfest d. 28. april 2018 og der er sat 40.000 kr. af i budgettet (der må gerne søges økonomiske
midler andre steder fx Kulturpuljen i Odense kommune). Fra Grundejerforeningen er udpeget: Erik, Ruth og
Merete til festudvalget og Susanne har tilbudt at være med; men der er behov for flere bidragydere, hvis
projektet skal blive til noget. Dette er det første møde i festudvalget og formålet er at afklare om det overhovedet vil være muligt for at løse opgaven.

Brainstorm:
-

Tidspunktet betyder, at vi skal være forberedt på både godt og dårligt vejr, så vi skal planlægge noget
som både kan foregå ude og inde. Spejderne vil godt lave nogle tovbaner el.lign. hvis det er godt vejr.
Efter sigende har Anker Boye tilbudt, at der bliver lagt gulv i den gamle lade, så den kan bruges til musik
og spisning. Ruth ringer og finder ud af om det er korrekt.

-

Der kunne arrangeres rundvisning i området, så besøgende fra hele Odense kan se Blangstedgård (evt.
weekenden før jubilæet).
- Jørgen Thomsen (kan fortælle om sjove episoder fra 1988)
- Hans Breith (kan fortælle om Hus88)
- Anders Berthelsen (generelt om området)
- Naturvejleder (kan fortælle om naturen omkring Blangstedgård)

-

På det grønne areal mellem Æble- og Pæregrenen, kunne der laves udendørs lege for børn: ringspil,
kongespil m.m. samt serveres kaffe og te under en pavillon.

-

Der kan være et tema, der samler de forskellige aktiviteter fx 1980’erne, så vi kan vise vores børn og
børnebørn, hvordan det var dengang Blangstedgård var nyt og moderne – og vi kan være nostalgiske
sammen. Der er mange ting, som vi kan blive inspirerede af fx tøj, musik, mad og lege: spejder (FDF),
cirkus (Flik-Flak), brætspil og modeltog.

-

Det er vigtigt at vi inddrager Blangstedgårds foreninger og institutioner fx Rosengårdsskolens lille og
store kor (børnesange og popsange fra 80’erne), Børnecentret og Steinerbørnehaverne (vi kan lave en
udstilling i Café88 med børnetegninger der viser, hvordan børn tegner deres eget hus, når de bor i
Blangstedgård), OK-Kunst, musikskolen m.v.
Ruth spørger Rosengårdsskolens kor og Susanne spørger Børnecentret.

-

Aftenarrangement med musik enten udenfor eller i salen. Ghazal har kontakt til et latinamerikansk
band, der kan give liv og god stemning. Ghazal ringer og finder ud af om de kan spille d. 28. april. Ghazal
og Susanne ansøger Kulturpuljen om støtte til musikken.

-

Hvis der skal være mad, kan det fx være grillpølser eller en pølsevogn. Ghazal spørger medarbejderne i
Hus88 om de vil hjælpe og evt. Henrik om han vil lave mexicansk mad. Vi skal være opmærksomme på
om den mad, der serveres, lever op til de gældende lovkrav mht. hygiejne o. lign.

-

Der skal være et program, så man kan se hvad der sker.

-

Spørgsmålet er om arrangementet skal være for hele Odense eller kun Blangstedgård?

-

Der kunne blive lavet en slags armbånd, så vi kan se, hvor mange besøgende der har været.

Vi skal møde flere gange – hver 2. tirsdag i lige uger kl. 17:00 i Hus88 (konferencen)
Næste møde:
-

28. november 2017
12. december 2017

