
Årsberetning 2017 
 

 
Jeg vil begynde med at præsentere Sløjfens bestyrelse. 
 
Den består af: Michael Hejlskov der er udpeget af Idrætssamvirket, Lars Johansen der er udpeget af 
Kulturelt samvirke, Marianne Hyldal Vollmer der sidder som repræsentant for Biblioteket, Jonas 
Hooge fra erhvervslivet/Kulturpartnerne, Jan Erik Elgaard og Peter Vinding, der ligesom jeg selv, er 
brugervalgt, hvilket også gælder for de 2 suppleanter  Hanne Rosenkvist og Ingelise Rohde. 
Derudover har vi Irene Poulsen som sekretær i bestyrelsen og daglig leder af huset. 
 
2017 stod jo i Kulturens navn, da Aarhus var Kulturhovedstad. Det smittede i den grad af på vores 
arrangementer. Blandt andet havde vi Dance-o-Matic, Violette visioner og My Playground på Sunds 
Plads og som afslutning på Kulturåret havde vi hvad vi selv kalder et brag af en fest, nemlig Tog til 
Tiden den 28. oktober– det støste arrangement vi har lavet i Sløjfens historie. Det var et 
arrangement hvor vi havde entreret med Randers Egnsteater og med utroligt mange medvirkende. 
Det gav også rigtig meget arbejde, ikke mindst til Irene og  Marianne. Jeg tror Marianne arbejde 
næsten i døgndrift de sidste par måneder inden den  28. oktober.  Men arbejdet blev belønnet – der 
kom flere tusinde – der gættes på ca. 2500 – på Sunds Plads. 
 
Udover arrangementer i forbindelse med Kulturhovedstad havde vi selvfølgelig også andre ting. 
Bland andet Lars Lilholt, Vinterkabaret, Frokostjazz,  Kasper Vinding,  julekoncert og Syng fra den 
blå.   Af foredragsholdere havde vi bl.a. Jes Dorph-Pedersen og Svend Brinkmann. Og som altid 
diverse arrangementer for børn 
 
 I cafeen har vi været uden forpagter siden august 2017. Vi vil senere i dag komme med en status på 
cafésitiuationen. 
 
På Sunds plads har vi som tidligere år haft stor fornøjelse af skaterbanen og minigolfbanen. 
 
Kulturpartner og Kultursupporter ordningen fungerer stadig rigtig godt, og vi kunne slet ikke klare 
os uden den økonomiske støtte, og der er stadig plads til flere, hvis der er nogen der gerne vil være 
med. 
 
Vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde med mange brugere af huset bl.a. Ældre sagen, Hadsten 
Handel,  Favrskov Revyen og Musical ensemblet. 
 
Vi er allerede godt i gang med 2018, hvor vi har haft lytteklub Bob Dylan og Michael Falch med en 
fuldstændig udsolgt sal. Her i foråret er der bl.a. Vinterkabaret fra Randers Egnsteater,  Syng fra den 
blå, klassiske koncerter og Frokostjazz . 
 
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til Sløjfevennerne – både de bløde og de hårde – uden dem 
kunne alt det praktiske ikke hænge sammen. Ligeledes vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, Irene og 
Bibliotekets personale for et rigtig godt samarbejde. 
 
 


