
 

 

Vårbrev fra AKR  

Til slutt kom varmen og vi kan se frem mot sommer, men først skal vi gjennom en hektisk periode. 

Loppemarkedsesongen er godt i gang, det ser ut til at både korps og andre frivillige organisasjoner benytter seg av 

denne mulige inntektskilden. Støtt dem gjerne. Rakk du det ikke i år, så er det nye muligheter til høsten og neste vår 

Mai er ellers en travel måned for alle. Garden kom og hadde konsert med de lokale korpsene.   
17. mai er bunadstid, og tiden før og etter er travel for husflidslaget. 
 
Kulturfestivalen blir tidenes beste, med mange av våre medlemmer som deltakere.  

Se gjennom programmet som kommer i postkassen, her er mye å velge mellom. Er dere ikke med i år, kan dere jo 

allerede nå tenke på hva dere kan bidra med neste år. 

Kulturkonferansen i januar var interessant med mange gode innspill i gruppearbeidet. Vi har hatt et 

oppsummeringsmøte og sett igjennom tilbakemeldingene. Konferansen for neste år er allerede under planlegging. 

Asker kommune og Asker Husflidslag jobber for å finne en løsning for prestegården. 

NAKUHel er aktive for å utvikle sitt område på Sem. 

 

Her er noen av sakene kulturrådet har på agendaen: 

• Lisbeth (administrasjonen) har deltatt på kunstnerlunsj på Dikemark med representanter fra kommunen. 

• Landøya skole «vokser» opp av bakken, og vi følger med på at kulturen får sitt. 

• Planleggingen av Risenga ungdomsskole med kulturaktivitetssenter er i gang, og vi er aktive i prosessen. 

• Pådrivere i kommunens akustikkprosjekt/akustikkmålinger i øvingslokaler.  

• Vi har jevnlige møter med kultursjefen og deltar på månedlig kulturfrokost i kulturhuset. 

• Deltar i utarbeidelsen av kulturtilbudet i det nye boligområdet/bomiljøet på Vestre Billingstad. 

 

Før vi alle tar sommerferie, er det et par praktiske ting som må ordnes. 

Husk å betale medlemskontingenten – kr. 200,-  til kontonr 1503.26.75155 - NB nytt nummer. 

Mange av dere har hatt årsmøte denne våren, med valg av nye styrer. Send oppdatert informasjon til 

post@askerkulturrad.no så medlemslisten vår er oppdatert, og husk å oppdatere Brønnøysund og  

Frivillighetsregisteret. 

 

En riktig god vår og sommer ønskes alle våre medlemmer. 

Hilsen styret i Asker Kulturråd 
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