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Nordkrafts
nye ansigt
AALBORG: Konsulent i Aal
borg Kommunes kultur- og
fritidsafdeling
Bramwell
Flyckt er netop blevet ud
nævnt til eventkoordinator
på Nordkraft.
Flyckt, der også er kendt
som ildsjæl, igangsætter og
projektleder, glæder sig til at
tage fat på jobbet.
- Oplevelse og aktivitet har
været nøgleord i mit arbejde
og i mine fritidsinteresser
gennem hele mit liv. Jeg er
stærkt optaget af fælles
skabsorienterede aktiviteter,
aktiv deltagelse, selvudfol
delse og samvær med et po
sitivt indhold. Nordkraftvi
sionen samler mine fore
trukne værdier i ét kraftcen
ter, og jeg vil elske at kaste
hele mit engagement i at gø
re stedet levende med en
bred vifte af aktiviteter og
oplevelser fra det folkelige
til det finkulturelle, forkla
rer han.
- Jeg er sikker på, at vi har
fundet den rigtige mand til
at samle trådene omkring
udviklingen af events, liv og
aktiviteter i de indre byfælle
der i Nordkraft, siger kulturog fritidschef i Aalborg Kom
mune, Bo Jeppesen.
Han begrunder blandt an
det valget med Flyckts store
netværk og kendskab til kul
tur- og fritidsmiljøerne i Aal
borg, hvor han har været
med til at udvikle og plan
lægge DIFs jubilæum, Euro
pean
Company
Sports
Games, karneval, kulturnat
og Tall Ships Races.
- En meget stor del af huset
er jo at der skal være aktivi
tet. Og det går ikke, uden vi
har nogen til at koordinere
det. Vi underkender ikke det
store arbejde, som de enkel
te institutioner og kulturtil
bud lægger for dagen. Men

»

Nordkraftvisionen
samler mine fore
trukne værdier i ét
kraftcenter, og jeg vil
elske at kaste hele mit
engagement i at gøre
stedet levende med en
bred vifte af aktiviteter
og oplevelser fra det
folkelige til det finkul
turelle
Bramwell Flyckt, eventkoordinator
på Nordkraft

på sigt vil vi også gerne have
flere fælles tiltag, så synergi
en blomstrer, understreger
Bo Jeppesen.
Selvom stillingen er en 2årig projektansættelse, søgte
126 jobbet som eventkoordi
nator på Nordkraft, som skal
være færdigbygget inden
for det næste år og herefter
kommer til at rumme: Skrå
en, Teater Nordkraft, Biffen
Art Cinema, Kunsthal Nord,
KunstVærket, Aalborg Kul
turskole, KUL, Aalborg Ung
domsskole, Den rytmiske
dag- og aftenskole, Baghu
set, DGI Nordjylland, SIFA,
Aalborg Kickboxing Klub,
Aalborg Sportskarate, Jydsk
Håndbold Forbund, Idræts
foreningen for handicappe
de i Aalborg, Aalborg Uni
versitets idrætsuddannelser,
FOKUS Folkeoplysning og
Dreamhouse.

Orker og magikere   
midgård: Landsbyen i Østerådalen
summede af liv i går eftermiddag,
hvor mange trodsede det dårlige vejr
for at få et kig indenfor i en anden tid
Af Tina Larsen
og Michael Bygballe (foto)
tina.larsen@nordjyske.dk

AALBORG: Vejret var ikke no

gennem tiden har Bramwell Flyckt har været involveret i et hav af
små og store events i Aalborg Kommune - blandt andet karneval.
Og nu bliver han også manden, der skal koordinere fremtidige ak
tiviteter i Nordkraft.

get at råbe hurra for, da
landsbyen Midgård invitere
de til fest i går. Men det for
hindrede ikke de mange
børn i at hygge sig. Regntøj
og gummistøvler i alle farver
mindende om, at der ikke
findes dårligt vejr, kun for
kert påklædning.
Men derfor kan man jo
godt gøre noget for at ændre
vejret - især når man mener,
det er orkernes skyld. Så er
der lagt op til kamp.
- Er I klar, lyder det fra Lars
Nyby, der er initiativtager til
landsbyen, der er et natur
område med blandt andet
legeplads og udkigstårn.
Børnene ja er ikke til at ta
ge fejl af, og orker og menne
sker forsvinder ind i Sydsko

ven og slås for at få det gode
vejr igen.
Missionen lykkedes vist ik
ke helt for menneskene, selv
om regnen dog stilnede lidt
af undervejs.
Mønter af tin og talismaner
I den overdækkede kro er
der trængsel ved langbordet,
mens tomatsuppen simrer
og duften af helstegt patte
gris spreder sig i landsbyen.
Og i værkstederne under de
regnvåde presenninger ta
ger mønter lavet af smeltet
tin form, og talismaner bli
ver lavet for at holde onder
ånder væk.
Midgård har eksisteret i to
år, og landsbyen er blevet til
på opfordring af Lars Nyby i
samarbejde med naturvejle
der Ole Sørensen og skoler
og dusser i området.
Flere hundrede børn fin
der hver uge vej til Sydsko

Lars Nyby er kendt som Kongen af Midgård på grund af sit store
engagement i landsbyen. 
ven, hvor de forvandler en
del af den til Midgård, et sted
hvor de leger og får mere at
vide om naturen. Både sam
men med deres institution
og i fritiden.
Konfliktløsning og frisk luft
- Når vi er her, leger vi blandt
andet krig i rollespil, og det
kan føre nogle konf likter
med sig, fortæller Lars Nyby,
der arbejder som dus-pæda
gog på Vester Mariendal
Skole.

- Så lærer vi børnene, hvor
dan man agerer i konf likter
og løser dem. Det lærer de
rigtig meget af.
Udover den pædagogiske
tilgang lægger Lars Nyby og
så vægt på, at børnene bevæ
ger sig i Midgård og får et
kendskab til skoven og væn
ner sig til at færdes i den.
Mens de får masser af frisk
luft.
Sjovt at gynge og klatre
Og selv i regn er der ingen

