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Beskrivelse 

De to første gavle grænser op til en ’fælleshave’ – en byggetomt efter nedrivning af en tom og forfalden 

bygning, som gøres til et grønt areal/fælleshave, som del af en større byfornyelse.  

 

1.  Århusvej 38, Tirstrup, 8400 Ebeltoft 

Den ene gavl er siden af en TDC-central, som vi er i en dialog med TDC om vi må udsmykke. De vil dog se et 

konkret projekt, førend de vil sige endeligt ja. ’Fælleshaven’ grænser til den anden side op til et pizzaria – 

Tirstrup Dinner – som er dybt involverede i udformningen af fælleshaven, da de gerne vil benytte haven til 

forskellige arrangementer til gavn for byen. Fælleshaven er p.t. under konstruktion, og ligner en stor 

byggeplads. ’Haven’ bliver anlagt med 2 eller 3 små grønne ’rum’ med blomster og buske, og græs med 

borde og bænkesæt, som forbindes med stier belagt med grus.  

 

VERDENSMÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 
 

 

Sted:  Tirstrup, Syddjurs Kommune. 

Tid:  Uge 32, 2022. 

Kunstart:  Keramik / Glas. 

Placering:  Tirstrup har tre forslag til placering. 
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Århusvej 38 set fra et hjørne: 

 

 

 

2. Århusvej 34, Tirstrup, 8400 Ebeltoft 

Den anden gavl er ydersiden af nabohuset, som blev stående efter nedrivningen af et andet tomt og 

forfaldent hus. Ejeren har fået tilskud til istandsættelse af ’facaden’, som aldrig har været blotlagt før. Han 

har tidligere sagt ja til at vi må udsmykke gavlen, eller rettere facaden, som er helt lukket og uden liv. 

Fælleshaven skal tjene som eksempel på, hvordan man kan gøre sin parcelhushave mere vild, og er delvist 

anlagt med græsarealer omkranset af bøgehække, vilde blomsterbede, et insekthotel, et bålsted mv.  

Begge ’gavle’ har en synlig placering i forhold til Århusvej, som er byens hovedgade. Vejen er belastet af tung 

gennemkørende trafik, men er samtidig et potentielt udstillingsvindue for byen. Forskønnelsen af 

hovedgaden er et af målsætningerne for byfornyelsen og nedrivningen af tomme og forfaldne ejendomme 

har været et led i den strategi. Det vil øge byens tiltrækningskraft, hvis der bliver flere synlige forbedringer 

langs med Århusvej, og hvis der kunne blive ført nye aktiviteter til, som viser at der trods alt stadig er liv i 

byen. (Se fotos på næste side). 
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3. Vandkærsbakken 2, Tirstrup, 8400 Ebeltoft. 

Der har været arbejdet på et kunstprojekt, en audiowalk, som måske transformeres til en ’udstilling’ – et 

værk – i en tomt hus ved siden af kirken. Det kunne også være her, dette kunstværk med Verdensmålsgavle 

skulle etableres, hvis I synes det er mere interessant? Bygningen har ikke samme synlighed som gavlene på 

Århusvej – men centralt dog, ved siden af kirken. Projektet ledes af en lokal kunstner Golshid Rokhzan, som 

oprindelig stammer fra Iran, men er opvokset i Sverige, hvor hendes familie flygtede til da hun var ganske 

ung. 

Bæredygtighed og Verdensmål er tema for hele byfornyelsen og for Landsbyklyngens vision. Der arbejdes 

f.eks. lige nu på at Tirstrup Hallen kan blive et Mødested for hele landsbyklyngen under titlen Verdensmål i 

Bevægelse.  

Ligestilling mellem køn er et tema, som også har været berørt af Golshid Rokhzan både som kvinde og som 

etnisk fremmed, og arbejdet med kunstprojektet har været en del af hendes integrationsproces i DK og i 

Tirstrup.  

En kunstværk i glad med dette tema vil samtidig være en reference til denne del af områdefornyelses-

projektet og det aftryk det har efterladt. 

Borgerne er inddraget i byfornyelsen af Tirstrup gennem de mange projekter, og ønsket er, at borgerne også 

vil være en del af dette kunstprojekt. 
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