
Det er dråper av kultur i 
alt 



Aurskog-Høland kulturråd
Kulturrådet eksisterer for at alle skal kunne ta kontakt med oss og for at vi skal kunne snakke på vegne av 
kulturlivet til kommunen. Hvem er så vi i kulturrådet?

Styremedlemmer: 

Kristin Over-Rein

Thomas Strømstad

Christine Skjellum Eriksrud

Trygve Tamburstuen

Karianne Lotterud

Truls Olsen

Sølvi Antonette Dalhaug

Heidi Deanna Fossen

Juliane Husvik Sukkestad 

Kulturrådet er en frivillig organisasjon som er etablert som et talerør for 

kulturlivet i kommunen. Kulturrådet, slik det fremstår i dag, baserer seg 

på folkemøter i 2014-15 for å få opp et kulturråd på ny. Et kulturråd hvor 

alle innenfor kulturfeltet skulle kunne høres, altså ut fra et utvidet 

kulturbegrep, at det er dråper av kultur i alt. For å få til dette ble det 

nedfelt i vedtektene at styremedlemmene skal være geografisk spredt 

for å sikre kunnskap om HELE kommunen. De fleste er engasjert først 

og fremst på sitt hjemsted eller tilholdssted i smått og stort.



Kultur er livet. 
Ikke bare noe attåt! 

Rune Skansen, KrF-politiker 

At kultur er en del av livet merkes godt i disse dager. Det er en del av 

vår hverdag. Desto viktigere er det at kulturrådet får saker på sin 

agenda. Er det noen som har behov for bistand i søknader, prosjekter, 

nettverk, kontakt med politikere eller administrasjonen og annet, så er 

det å ta kontakt med oss. 

Mailadresse: ahkultur@gmail.com



§1.1 Aurskog-Høland kulturråd er et fellesorgan for kulturell aktivitet i kommunen. 

§1.2 Aurskog-Høland kulturråd skal være et kulturnettverk med de som er aktive innen 

kultur i kommunen. De skal se hverandres behov og blir samarbeidspartnere. Målet er at 

den enkelte kulturaktør blir større enn seg selv. Nettverket er førsteprioritet fremfor 

enkeltsaker. Det er viktig at deltakerne føler seg sett og hørt. Kulturrådet skal være et 

diskusjonsforum for kultur. 

Mandatet vårt 

Kulturrådet har en samarbeidsavtale med Aurskog-Høland kommune, 

og fungerer som et talerør og en høringsinstans. Kulturrådet er ikke 

organisert i noe annet organ, ettersom det ikke finnes et Norsk 

kulturforbund, men vi søker informasjon og kunnskap i flere kulturelle 

organisasjoner, både i fylket og nasjonalt. Etter pandemien satte inn er 

behovet for informasjon og kommunikasjon større og resultatet er at 

Viken kulturråd er blitt dannet, noe vi søker å bli en del av.



Det må være 
et mål 
å være 
i duett, 

ikke i duell.

Kulturrådet har fokus på at kulturlivet skal bruke hverandre som 

ressurser. Det være som oppdragsgiver, oppdragstaker, utleier, 

leietaker, etc. Slik vil vi også kunne styrke hverandre, se hverandre, 

beholde lokale ressurser og utvikle det lokale kulturlivet. Tidligere ga 

kulturrådet ut et nettverksblad for at kulturaktørene skulle oppdage 

hverandre. De siste årene har vi hatt mer fokus på sosiale medier.



Covid-19 og kulturlivet

• Spørreundersøkelse 

• Behov for ekstra støtte

• Rom

• Veien videre

Etter at pandemien stengte ned alt, så så vi at dette gikk hardt utover 

det lokale kulturlivet. Vi sendte ut en spørreundersøkelse til lag og 

foreninger. Flere deltok og ga oss et godt bilde på situasjonen. Vi ser 

at de som drifter bygninger og at de som driver utadrettet aktivitet, 

slik som konserter og forestillinger, sliter, ettersom de har eksterne 

instruktører eller lokaler de betaler for.

Vi var raskt ute og snakket med politikere om situasjonen, noe som 

førte til en koronastøtte til lag og foreninger. Først en pakke som vi 

mener var fullstendig feilslått, men omsider fikk vi en god pakke på 

slutten av året. Målet vårt er at den skal utvides til å gjelde også 

neste år. Dette er noe vi jobber for. Pakken er slik at man får dekket 

inntil 2/3 av utgiftene til arrangement, istedenfor 1/3 som tidligere. 

Dette gir en mulighet for å gjennomføre selv med ekstra utgifter til 

smittevern og med mindre inntekt til å dekke kostnadene. 

Rom har også blitt en utfordring, ettersom skolene nå er stengt for lag 

og foreninger for øving. Dette må vi ta tak i.



Filmprosjekt for lag og 
foreninger 



Du planlegger - vi filmer

Ettersom sosiale medier er en viktig formidlingsplattform i disse tider, så ønsker 
kulturrådet å hjelpe lag og foreninger til å komme igang med digital formidling på 

denne plattformen. Lag og foreninger tilbys hjelp til å filme ulike scener og settinger, 
så lenge de selv stiller opp med idéer og folk til å gjennomføre. Ta kontakt via 

ahkultur@gmail.com!


