
Om BørneKulturForeningen og andre 

tiltag for børn og barnlige sjæle 

 
Lotte Ormstrup er medlem af bestyrelsen for BørneKulturForeningen 

i Hou. I efteråret 2014 modtog hun prisen som Odder Kommunes 

Ildsjæl. Den fik hun først og fremmest, fordi hun var en af  hoved-

kræfterne bag årets børnemusical, Busters Verden. Her fortæller 

hun lidt om foreningens arbejde: 

BørneKulturForeningen (BKF) blev for ca. 15 år siden oprettet af en 

gruppe forældre med halvstore børn. Den skulle være et supplement 

til de mange idrætstilbud, der allerede fandtes, og det blev i første 

omgang til en børnemusical hvert andet år.  

I 2014 var en del af de ’gamle’ kræfter faldet fra, men det lykkedes 

efterhånden at få hvervet nye ’ansvarlige’ personer, så nu regner 

Lotte med, at musical’en er sikret langt ud i fremtiden. Børnene 

kommer glade og gerne, men uden forældres indsats går det ikke. 

Så hvis ens barn skal være med i musical’en, så må man som 

forælder forpligte sig til at påtage sig en del arbejdsopgaver inden 

for finansiering, forplejning, instruktion, koreografi, kostumer, lyd, 

lys, musik, scenografi eller, hvad der i øvrigt måtte være brug for. 

Foruden børnemusical hvert andet år tog BKF 2014 også initiativ til 

en BKF-dag, en dag hvor børn og voksne kunne mødes til forskelligt 

samvær på tværs af aldersgrænser. Det blev så stor en succes, at 

BKF har beslutter at fortsætte i år – den afholdes lørdag den 6. juni. 



Ligesom sidste år vil der være en fælles morgensamling med 

fortælling og sang, senere forskellige workshops, fælles spisning 

midt på dagen og afsluttende med en fremvisning af resultaterne af 

dagens arbejde. Program foreligger senere.  

Hvis man vil støtte op om BKFs gode initiativer og store arbejde, kan 

man melde sig ind og dermed få adgang til generalforsamlingen, der 

afholdes den 13. marts 2015. 

Læs mere: artiklerne om BørneKulturForeningen fra marts 2014, om 

Busters Verden fra september og oktober 2014 i arkivet på 

www.oplevhou.dk og på www.bkfihou.blogspot.dk. 

Som forælder til en søn i Hou Skole har Lotte også engageret sig i at 

vedligeholde og ikke mindst forny traditionen med Fastelavns-

soldaterne og Fastelavnsfesten. Overskuddet herfra går til en udflugt 

for hele skolen. I 2015 afholdes Fastelavnsfesten d. 22. februar. 
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