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Ansøgning om  midler til skulptur i Kirkeby.

Som  beskrevet i vedhæftede prospekt forsøgte vi ihærdigt i 2004, at 
søge om midler til at få rejst en skulptur i vores landsby.

Det lykkedes desværre ikke dengang. Vi har dog aldrig opgivet 
projektet og står nu i en mere gunstig situation, da vores lokale idræts-
forening, Kirkeby Idrætsforening, i anledning af dens 75 års jubilæum 
har skænket 100.000 kr. til projektet. Idrætsforeningen er iøvrigt også 
en del af KOO-gruppen i Kirkeby, som står bag projektet.

Vi vil derfor gerne søge ”Puljen for De frie kulturmidler” om et beløb 
til hjælp af fuldførelse af vores projekt.

Beskrivelsen af projektet er sammen med dette brev også vedhæftet 
mailen. Heri er også bagerst opstillet et realistisk budget.

Som det ses af budgettet i medfølgende prospekt, mangler vi 159.750 
kr. for at projektet kan gennemføres. Det vil glæde os og borgene i 
Kirkeby meget, hvis ”Puljen for De frie kulturmidler” vil hjælpe os 
med økonomisk støtte f.eks. 30.000 kr.

Da vi stiler mod at afsløre skulpturen i forbindelsen med Sommerfe-
sten i Kirkeby i uge 27 i dette år, ville det være rart, hvis vi kunne få et 
svar på denne henvendelse senest medio marts 2020, og hvis det er 
muligt gerne før. 

Hvis der er behov for yderligere oplysninger omkring projektet er 
”Puljen for De frie kulturmidler” meget velkommen til at kontakte en 
af undertegnede. 
 
På KOO-gruppens vegne med venlig hilsen 
 
Jørn Hansen Tage Østbjerg
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