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Odden Borg Avis

INVITATION. Den 1. september fejrer Odden 50-års jubilæum for Victor Petersens 
Willumsen-samling og 30-års jubilæum for samlingen på Odden. Dagen begynder med gudstjeneste 
kl. 10.00-11.00, enten i Hestestalden eller på plænen. Fra kl. 11.30 er der lidt mad, entertainer Jacob 
Haugaard er konferencier, der er taler og underholdning. Kl. 15.00 serveres kaffe og Odden-lagkage. 
På billedet ovenfor ses en anden festlig begivenhed, nemlig den udendørs gudstjeneste 2. pinsedag, 
hvor godt 100 mødte op og sad på plænen foran Oddens smukke herregårdsbygning. 
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Formanden fortæller: Kære fæstebønder. En 
del har haft lyst til at være 
med ved forskellige akti-
viteter i løbet af foråret og 
sommeren. I sidste blad for-
talte Jette Nedergaard om 
opstarten af projekt ”Dit in-
dre barn”. Rigtig mange fæ-

stebønder har hjulpet i den forbindelse. I bla-
det kan I læse, hvordan det går projektet nu.

Fæstebønder var i juni arrangører af en aften 
med gruppen Kielgasterne, som spillede un-
der det store valnøddetræ, da borggården ikke 
kunne bruges grundet renovering af murene.

Vi er midt i de 3 sommerarrangementer 
MAD+KUNST+MUSIK, hvor to af disse er vel 
over stået med fuldt hus. Det er 5. år fæstebøn-
der står for at arrangere de 3 aftner. Gæsterne 
nyder aftenen, kan vi se, og vi hygger os også.

Det kræves ikke, at fæstebønder er aktive på 
Odden. Der er nogle, som gerne vil, og det er 
fantastisk. Men det er lige så godt at støtte via 
sit kontingent og at udvide kendskabet til Od-
den og Willumsen-samlingen.

Fortsat god sommer til jer alle. 
 Agnes Pilgaard
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NYT FRA  
FONDSBESTYRELSEN

Jeg må hellere springe ud i det med det 
samme – Troels Andersen har besluttet 
at træde ud af bestyrelsen på Odden 
pr. 31/7 2019. Det er en ildsjæl, der efter 
16 års utrætteligt arbejde for Odden og 
samlingen nu lader nye kræfter overta-
ge arbejdet. Det har været et godt sam-
arbejde i bestyrelsen gennem de man-
ge år, der har gjort det muligt at nå så 
langt med såvel Oddens bygninger som 
den store samling, og det er Troels, der 
om nogen har trukket læsset med de tu-
sindtals opgaver, der er blevet løst. Det 
bliver svært at erstatte en professionel 
museumskapacitet, men vi bliver alle 
ældre og må træffe nogle beslutninger. 
Det er derfor forståeligt og også godt, at 
Troels nu kan sætte tempoet lidt ned og 
få mere tid til andre opgaver, idet han 
bevarer forbindelsen til Odden gennem 
Fæstebondeforeningen. Fra bestyrelsen 
og mig skal der til Troels lyde tak helt ud 
over det almindelige med alle gode øn-
sker for dig og de andre opgaver, du nu 
får mere tid til.

I stedet for Troels byder vi professor 
Mads Gamdrup velkommen ind i Fonds-
bestyrelsen. Mads har erfaring fra besty-
relsesarbejde og i særdeleshed kunst-
verdenen. Vi glæder os til samarbejdet 
og byder ham velkommen.

Vi byder også velkommen til Thit Stær-
mose Petersen, der nu er kommunikati-
ons- og marketingsansvarlig for Odden.

Sommeren er gået godt med pro-
jektet ”Badende Børn” som et vellyk-
ket højdepunkt her i juni. Gå en tur på 

”Barndommens sti” og nyd Odden fra 
en anden vinkel. Glæd jer over borger-
foreningens og fæstebøndernes flotte 
arbejde med stianlæg og plancher. Alt 
dette stod færdigt til åbningen den 15/6 
med deltagelse af bl.a. mange af de 140 
børn, der havde lavet skulpturer under 
vejledning af Johnny Haugård, der var 
hele projektets idémager.

Odden står atter nykalket flot i land-
skabet. I skrivende stund er vinduerne 
ved at blive malet.

Den 1. september fejres 50-års jubilæ-
um for Willumsen-samlingen og 30-års 
jubilæum for samlingen på Odden.

Dagen festligholdes med gudstjene-
ste ved sognepræst Lars Rasmussen 
Brinth kl. 10-11 i Hestestalden eller på 
plænen foran Odden.

Fra kl. 11.30 og frem til ca. kl. 15 er der 
lidt mad, entertainer Jacob Haugaard er 
konferencier, der er taler og underhold-
ning. Kaffe og Odden-lagkage ca. kl. 15. 

Gæster er velkommen til gratis at se 
udstillingen eller gå en tur til søen.        

Estrid Mark
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GENERALFORSAMLING 
LØRDAG DEN 25. MAJ 2019

Referent Jette Nedergaard
Årets generalforsamling i Fæstebon-
deforeningen var i år en måned sene-
re end sædvanligt, men som altid var 
der et godt rykind af fæstebønder fra 
nær og fjern, og efter velkomst ved 
formand Agnes Pilgaard sang vi Fritz 
Tandrups Borgsang som optakt til da-
gen. Derefter underholdt to dygtige 
unge musikere, nemlig 14-årige Carl 
Høy Larsen på cello samt 15-årige Mi-
riam Aileen Cherry på flygel. De spille-
de ”Svanen” af Camille Saint-Saëns, ”La 
Cinquantaine” af Gabriel Marie, samt 
”Meditation” fra operaen Thais af Jules 
Massenet.   

Derefter gik alle ovenpå til de dække-
de borde og den gode skipperlabskovs, 
som var fremstillet af Jens Holt Ander-
sen i samarbejde med Hanne og Lars 
Høyer. 

Efter spisningen kunne generalfor-
samlingen begynde:

Ad 1. Poul Jelsager blev valgt til dirigent 
og afgjorde, at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet.

Ad 2. Herefter aflagde formand Agnes 
Pilgaard beretning:

”I Fæstebondeforeningen har der det 
forgangne år både været mange spæn-
dende ting at arbejde med og mange 
gode arrangementer på Odden.

Den 26. maj kunne Victor Petersen 
være blevet 100 år. Det blev markeret på 
festlig vis nede i Borggården. Her blev 

fæstebøndernes fødselsdagsgave, bu-
sten af Victor Petersen afsløret. 

Billedhuggeren Robert Lund-Jensen 
lavede oprindelig denne portrætbuste 
i rødler af Victor Petersen, da han var i 
50’erne. Den har siden stået i Victor og 
Kirstens hjem. 

Med rødlersbusten som skabelon blev 
den støbt i bronze hos bronzestøber 
Jørn Svendsen, Svendborg. Granitsok-
len er svensk granit, og er leveret af Bag-
gesens Stenhuggeri, Hjørring.

I juni blev bogen ”Willumsen i det of-
fentlige rum” offentliggjort. Bogen er 
lavet og skrevet af Fæstebondeforenin-
gens redaktør Gerda Rump. Der har væ-
ret arbejdet herpå i lang tid, men den 
har været værd at vente på. Bogen be-
skriver mange af Willumsens værker, 
som man kan se særligt i København og 
Frederikssund. Det er en meget interes-
sant bog, og man kan ligefrem finde et 
forslag til en besøgsrute rundt i Køben-
havn. Så har man venner eller familie i 
København, er det en fin værtindegave. 
Vi sælger den for 50 kr.

Den 27. juni tog en gruppe fæstebøn-
der initiativ til et arrangement, vi ikke 
har prøvet før. Musikgruppen Kielga-
sterne spillede i borggården. Det var en 
af de fantastiske sommeraftener, vi hav-
de så mange af sidste år. Vi tog entre på 
50 kr. og solgte øl, vand og vin. Aftalen 
var, at entreindtægt for de første 40 per-
soner var musikernes betaling, resten 
var Fæstebondeforeningens. Der blev et 
overskud på 3.419 kr. til Fæstebondefor-
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eningen. Der var i alt 100 deltagere, og 
det var så hyggeligt. Der blev danset på 
de toppede brosten, både folkedans og 
almindelig dans. Det var en onsdag af-
ten, og det var dejligt at se så mange lo-
kale.

For 4. gang gennemførte vi sommer-
arrangementerne MAD+KUNST+MUSIK. 
Den 18. juli med 29 gæster, hvor vi hav-
de plads til 38. Den 1. og 15. august var 
der udsolgt med 38 gæster begge gan-
ge. Samlet lavede vi et overskud på 
16.325 kr. Alle 3 gange var meget vel-
lykkede, med glade gæster og glade fæ-
stebønder. Til fortælling om Oddens hi-
storie og samlingen fik vi på skift hjælp 
fra Jakob Kofoed, Peter Duetoft og Jet-
te Nedergaard samt Svend Lilleheden, 
hvilket vi var meget taknemmelige for. 
Af musik havde vi lavet aftale med de lo-
kale bands: Midt i ugen, Coffeebreak, og 
Bastard Blues Band. Maden fra Landkøk-
kenet Mygdal var igen fantastisk, og vi 
fik rigtig god behandling ved indkøb af 
drikkevarer i Dagli’ Brugsen i Bjergby.

Den 2. september var der traditionen 
tro gudstjeneste i Hestestalden med 
sognepræst Lars Brinth med efterføl-
gende hyggelig kaffe i køkkenet. John-
ny Haugaard havde pyntet alterbordet 
med bl.a. dunhammere og mirabelle-
grene, og Sindal-blæserne spillede.

Fæstebondeforeningen er allerede i 
gang med forberedelser af arrangemen-
ter for 2019.

Der er allerede fuld gang i årets første 
projekt.

Overskriften til dette projekt er: ”Ba-
dende børn – find det indre barn”.

Det skaber en del virak når en kaos-
kunstner bliver hyret til et projekt på en 
velordnet institution. 

Inden Odden overhovedet åbnede i 
foråret havde Johnny Haugaard sam-
men med Jette Nedergaard besøg af 7 
klasser fra henholdsvis Hirtshals, Horne, 
Sindal og Bjergby-Mygdal skole, i alt 140 
børn. Alle klasser var en dag på Odden, 
hvor de blev introduceret til Willumsens 
kunst på forskellig vis, men med sær-
ligt fokus på maleriet “Badende børn 
ved Skagen Strand“. Børnene og John-
ny hjalp hinanden i Hestestalden med 
at lave 7 figurer af badende børn i na-
turlig størrelse. Der blev fundet pinde, 
græs, mos og brugt ståltråd til den store 
guldmedalje. Efterfølgende har Johnny 
været ude i alle klasserne en dag, hvor 
børnene lavede deres eget lille mini-
ature barn igen i græs og metaltråd be-
klædt med betonagtigt materiale. Bør-
nene og deres lærere har haft nogle 
forrygende sjove, lærerige og spænden-
de dage, hvor deres kreativitet er blevet 
fodret.

Næste etape er i gang nu, hvor John-
ny har aftaler med 7 ældre mennesker, 
som sammen med de 7 badende børn 
i naturlig størrelse, skal stå uden tøj ne-
de ved søen, hvor der skal filmes og fo-
tograferes. De ældre bliver interviewet 
omkring deres indre barn. Resultatet 
skal vises på opsatser langs den sti, der 
går fra enden af søen op til Odden, hvor 
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alle børnenes 140 små figurer også skal 
placeres. Alt dette skal munde ud i en 
udendørs samlet udstilling, som skal 
indvies den 15. juni kl. 13.30 ved Odden 
sø. Alle 140 børn og deres forældre er in-
viteret som VIP-gæster og der vil blive et 
særligt arrangement for dem i borggår-
den fra kl. 11.30.

Vi har søgt fonde for at gøre projektet 
muligt. Vi har fået 16.000 kr. fra Hjørring 
Kommune + kørsel til og fra Odden for 
5 klasser. Vi har fået 25.000 kr. fra Toyo-
ta Fonden og lovning på 75.000 kr. fra 
ENV-Fonden, hvis det samlede projekt 
bliver gennemført, og vi har i Fæstebon-
deforeningen doneret 20.000 kr. Vi har 
desværre fået afslag fra 4 fonde, og vi af-
venter svar fra en sidste. Herudover har 
Johnny selv skaffet sponsorer, men end-
nu lidt uvist, hvor mange det bliver til.

Vi er meget spændte på projektets af-
slutning. Det bagved liggende håb for 
Fæstebondeforeningen er, at projektet 
får omtale (og det får det allerede), at vi 
får flere gæster, og at Herregården Od-
dens navn og beliggenhed bliver tyde-
ligere. For at få det, må projekter i dag 
være anderledes, så det får folk til at åb-
ne øjnene. Det har for fæstebondebe-
styrelsen været svært at få lydhørhed 
for dele af projektet, men så er det godt, 
at Johnny er særdeles omstillingsparat 
og i stedet for en indendørs udstilling 
laver udstillingen langs stien og ved sø-
en. Det bliver en fantastisk udstilling, er 
jeg sikker på. Der er blevet slebet nogle 
hjørner på os alle – og det er jo ingen 

skade til. Man kan forhåbentlig blive 
klogere og modigere til gavn for frem-
tidige projekter.

Efter succesen fra sidste sommer invi-
terer vi igen til Musik i Borggården den 
26/6 kl.19.30 med Kielgasterne, som er 
musikere fra Hirtshals, Hjørring og Tver-
sted. Entre 50 kr. og salg af drikkevarer. 
Vi er lidt udfordret, da der er kalkning af 
Odden i gang, som måske ikke er færdig 
endnu. Hvis det bliver et problem at væ-
re i borggården, håber vi, at der er vejr 
til at være under valnøddetræet og i ste-
det danse på græs.  

MAD+KUNST+MUSIK aftnerne vil blive 
17/7, 31/7, 14/8. Det er 5. gang. Samme 
koncept som foregående år. Alle de fri-
villige fæstebønder, som er med, mød-
tes den 8. maj. Alt er planlagt, og plaka-
ten er offentliggjort. Allerede nu er der 
solgt billetter til alle 3 aftener.

Søndag den 1. september bliver der 
igen gudstjeneste, enten udendørs eller 
inde i Hestestalden.

Vil lige orientere om, at der 2. pinsedag 
den 10. juni kl. 11 vil der være udendørs 
gudstjeneste med efterfølgende fro-
kost, hvor de seks sogne Tversted-Ug-
gerby, Bjergby-Mygdal og Bindslev-Sø-
rig er gået sammen om arrangementet, 
og hvor rammen vil blive Herregården 
Odden. Vi er rigtig glade for, at Odden 
er blevet valgt til dette arrangement.

Borg Avisen er udkommet 3 gange: 
september, december og senest maj. 
Det er en stor tilfredsstillelse at hele bla-
det er blevet i farver.
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Tak til Vestergaards Trykkeri, for god 
behandling, godt samarbejde og flot ar-
bejde ved trykning af Borgavisen, gen-
optryk af jubilæumsskriftet, og trykning 
af bogen ”Willumsen i det offentlige 
rum”. 

Vi har stort set status quo på antal fæ-
stebønder tilknyttet Odden. Pr. 1. januar 
2019 var vi 271 mod 272 januar 2018. 

I 2018 donerede Fæstebondeforenin-
gen:
•  Genoptrykning af brochurer om  

Herregården Odden og samlingen
•  Annoncering i Visit Nordjylland
•  Genoptrykning af jubilæumsskriftet  

fra 40-års jubilæet
•  Forklæder og muleposer til salg i  

butikken
•  2 tegninger (vises senere)

i alt 30.937 kr.

Odden er stadig repræsenteret i Bjerg-
by-Mygdal Landsbyråd og er en del 
af det gode samarbejde mellem for-
eninger og institutioner i Bjergby og 
Mygdal. Der er lavet fælles hjemmesi-
de, hvor en almindelig hjemmeside er 
kombineret med Facebook. Det vil sige, 
at man kan finde Fæstebondeforenin-
gens facebookside: Willumsens venner 
på Odden, når man går ind under Her-
regården Odden. Det samme gælder 
øvrige foreninger og institutioner. Se 
www.Bjergby-Mygdal.dk.

Vi vil under kaffen sende en seddel 
rundt, hvorpå I kan skrive jeres mail-

adresse. Så vil vi sende jer nyhedsbreve 
og informationer om kommende arran-
gementer på Odden.  

Afslutningsvis vil jeg på fæstebonde-
bestyrelsens vegne takke alle I fæste-
bønder for det bidrag I yder såvel prak-
tisk her på Odden som økonomisk via 
det årlige kontingent. 

Tak til alle kustoder og ikke mindst 
Jørgen og Aase, som bakker op om for-
beredelser og aktiviteter, som Fæste-
bondeforeningen står for. Det er uvur-
derligt.

Tak til Fondsbestyrelsen for godt sam-
arbejde i 2018. Vi er glade for, at Kirsten 
Petersen passer godt på Odden. Vi glæ-
der os også til samarbejdet med Thit 
Stærmose Petersen, som vil præsentere 
sig efter generalforsamlingen.

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til 
den øvrige fæstebondebestyrelse for 
rigtig godt, effektivt og frugtbart sam-
arbejde og det store arbejde der igen er 
gjort op til dette arrangement.” 

Ad 3. Kasserer Peter Smidstrup gennem-
gik regnskabet, der blev godkendt uden 
forbehold. Årets resultat er kr. 11.819.

Ad 4. Fæstebondebidraget er uændret 
225 kr. for det kommende år.

Ad 5. Til bestyrelsen genvalgtes Gerda 
Rump Christensen, Hanne Frost Høyer 
og Jette Nedergaard. Som suppleanter 
genvalgtes Lars Rasmussen Brinth, Jens 
Holt Andersen og Alfred Jokumsen.
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Ad 6. Revisor Jens Broen blev genvalgt.

Ad 7. Ingen indkomne forslag.

Ad 8. Dette års donation fra Fæstebonde-
foreningen er to tegninger af Willumsen 
fra barnebarnet Mads Rosenstands sam-
ling: portrætter af to kvinder, en hvid og 
en mulat. Troels Andersen præsenterede 
tegningerne, der er lavet i USA i 1899.

Formanden for Fondsbestyrelsen, Estrid 
Mark, orienterede: 

”Murværket rettes grundigt op, ren-
ses og kalkes efter alle forskrifter. Det 
går rigtig godt med udlejning af Ka-
valerfløjen. Den 1. september marke-
res samlingens 50-års jubilæum samt 
30-året for samlingens flytning til Od-
den. Troels Andersen har færdiggjort 
en database over alle værker på Odden, 
som alle gæster kan søge i. Cand. mag 
i kunst, kultur og kommunikation, Thit 
Stærmose Petersen (barnebarn af Vic-
tor Petersen) er fremover kommunikati-
ons- og marketingsansvarlig for Odden, 
herunder administration af nyhedsbre-
vet. Estrid rettede en tak til Troels An-
dersen og til Jørgen Holt Nielsen, der 
passer alle udendørs arealer og andre 
praktiske opgaver, samt til fæstebonde-
bestyrelsen.”

Ad 9. Eventuelt. Intet

Eftermiddagen sluttede med kaffe og 
lagkage.

 Billeder fra generalforsamlingen
1: Koncert i Flygelstuen

2: Troels Andersen og Estrid Mark  
viser de to portrætter frem.

3: Agnes Pilgaard aflægger beretning.
4: Peter Smidstrup gennemgår regnskabet.
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Efter lange forberedelser og med man-
ge frivilliges hjælp var der den 15. juni 
åbning af den store udstilling ”Mit indre 
barn” på Herregården Odden.

Vejret viste sig fra den smukkeste si-
de – mens der i andre dele af landet var 
skybrud og tordenvejr. På plænen un-
der det store valnøddetræ udenfor i Od-
dens park var der dækket flotte borde 
med lette, lækre retter – bl.a. masser af 
jordbær og chokolade. Mange af de sko-
lebørn fra 4. og 5. klasse fra omegnens 
skoler, der havde været med til at frem-
stille figurer af de badende børn, mød-
te frem med forældre og søskende, hvor 
de som VIP-personer fik adgang ad den 
røde løber, der var rullet ud på Oddens 
plæne.

Efter velkomst ved ”blomsterman-
den” Johnny Haugaard nød gæsterne 
de spændende delikatesser, og derefter 
begav hele flokken sig mod ”Barndom-
mens sti” ned mod Oddens Møllesø, 
hvor de syv figurer af badende børn var 
opstillet. Undervejs kunne man standse 
op ved store plancher med livshistorier 
fra de syv mennesker, som i begyndel-
sen af juni havde ladet sig fotografere 

Af Jette Nedergaard

Mit indre barn – vejen til hjertet
nøgne sammen med figurerne af de ba-
dende børn.

Langs stien var der også opstillet alle 
de små figurer af badende børn, som 
hvert af børnene havde lavet sammen 
med Johnny Haugaard, da han var på 
besøg på deres skoler, Bjergby-Mygdal, 
Horne-Asdal, Hirtshals og Sindal. 

Ved Møllesøen var der taler af Johnny 
Haugaard, formand for Fæstebondefor-
eningen Agnes Pilgaard, samt formand 
for Fondsbestyrelsen Estrid Mark. Der 
lød stor tak til alle de frivillige for de-
res kæmpe arbejde og der blev udtrykt 
glæde over det smukke resultat. Lige-
ledes var der tak til sponsorerne, bl.a. 
Hjørring Kommune.

De voksne modeller blev hædret for 
deres mod og fik overrakt en plakat 
med billedet af Willumsens ”Badende 
børn”.

Samme dag holdt Mygdal Borgerfor-
ening sommerfest på sportspladsen i 
Mygdal, og mange af deltagerne deltog 
også i åbningen af ”Barndommens sti” 
ved Odden. Alt i alt var der nok mellem 
150 og 200 mennesker, der deltog i den 
festlige dag.

Billeder på næste side
1: Johnny Haugaard viser skolebørnenes figurer. 2: To børn ved Møllesøen. 

3: Gerda pynter bordet. 4: Bordet med de søde sager. 5: Stående taffel omkring valnøddetræet. 
6: Hans Jørgen Jensen, Johnny Haugaard, Helge Nielsen og Johannes Sandorff hjælper til. 

7: ”Barndommens sti”. 8: Her klippes snoren til ”Barndommens sti”. 
9: Børnene på jagt efter deres figur. 10: Gæsterne på vej til søen. 11: Gæsterne ved Møllesøen. 

12: Formand for Fæstebondeforeningen  Agnes Pilgaard holder tale.
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Kielgasterne
Den 26. juni spillede Kielgasterne op til 
dans under det store valnøddetræ. 50 
seje vendelboer kom og hyggede sig og 
dansede på græsplænen bag Odden.


