
Tale ved indvielsen af Kirken i Lilleby, søndag d. 26. juni 2016    

 

Kære alle Først vil jeg gerne takke varmt for invitationen til at tale her ved indvielsen af Kirken i Lillebyen i 

dag.    

Lillebyen er rart sted at komme som gæst – I mestrer det gode værtsskab til fingrene, og stedet emmer af … 

ja hygge … og dedikation til arbejdet … og ikke mindst en umådelig faglig stolthed.  Det er altid en stor 

oplevelse at se jeres værksted – og det er en fornøjelse at bevæge sig rundt i Thisted i miniatureformat anno 

1950, ikke mindst når man har en god og dedikeret fortæller med sig på turen.    

I kender et hav af historier om byen, dens indbyggere, de forretningsdrivende, om folks vaner – med andre 

ord, ja så er i med til at holde liv i kulturhistorien, og det er da en gave for byen.   

Lillebyen er for mig at se et rigtig godt eksempel på, hvor meget værdi vi får i vores liv gennem de frivillige 

fællesskaber – og hvor meget vi kan rykke, når vi rykker sammen.    

Lillebyen har ydet et utrolig flot stykke arbejde i forbindelse med tænkningen af KulturRummet, som 

Lillebyen er en del af som nærmeste nabo. I har siddet med til workshops igennem hele forløbet og har 

kvalificeret mange beslutninger.    

Når dørene bliver slået op for det samlede KulturRum i 2017 – ja, så håber jeg også, at I vil opleve, at der 

kommer mere synlighed på jeres perle her på Plantagevej.  Med det nye projekt kommer Lillebyen til at blive 

en tydeligere del af Christiansgave – og hele det løft af beplantning, stiforløb, belysning og rekreative 

muligheder, som KulturRummet byder på.  Man vil tydeligere kunne se Lillebyen fra Christiansgave, når man 

går i parken. Der vil også blive etableret en fin lille plads mellem Plantagehuset og Lillebyen, og det betyder, 

at det gamle hegn, der adskiller Plantagevej og P-Pladsen bliver fjernet, og at der i stedet bliver en direkte 

forbindelse mellem Christiansgave og p-pladsen.  Derudover er det tanken, at der i sommermånederne vil 

være borde og bænke på pladsen, hvor gæster og andre brugere af Plantagehuset kan trække ud gennem 

den nye indgang, der vender ud mod Lilleby og Christiansgave.  Forhåbentlig vil det samlet set give en dejlig 

dynamik mellem Lilleby og de øvrige institutioner i KulturRummet, hvor mange flere gæster vil få øje på jeres 

perle – og hvor KulturRummets Cafe i Plantagehuset forhåbentlig også vil kunne understøtte nogle af jeres 

besøgende, når de måske har lyst til en kop kaffe efter deres besøg.          

Derudover ved jeg, at der er mange, der drømmer om, at der kan blive åbnet op for nye samarbejder, hvor 

byggeinteresserede små og store borgere måske ved særlige lejligheder kan få lov til at arbejde med i 

værkstedet.  … Området omkring plantagehuset, lillebyen og URT rummer alle aldersgrupper – og jeg synes, 

det er flot, at det i en årrække er lykkedes for jer at samarbejde om afviklingen af f.eks. Alive Festivalen – vel 

vidende, at det ikke altid er lige sjovt at være nabo til en festival med 1000 unge mennesker.   

Men generationsmødet er meget værd synes jeg – ikke mindst for de unge, der bliver mindet om, at der er 

andre værdier og vinkler på tilværelsen end dem, de selv har.    

I dag er vi samlet for at indvie kirken i minibyen – og hvor er den blevet flot - et kæmpe stykke arbejde 

kulminerer her i dag, hvor vi kan nyde middelalderkirken i spritny udgave. Oplevelsen af at kunne gå og kikke 

på små håndsværksmæssige detaljer fra nye vinkler, som vi naturligvis ikke har adgang til i den store kirke er 

fantastisk.    

Det er vist det man kan kalde en kraftpræstation – og for det vil jeg tillade mig på byens vegne at takke jer.    

Hjerteligt tillykke til os alle – og ikke mindst til alle jer umådeligt arbejdssomme ildsjæle, der har gjort dette 

muligt. 


