Den gode idé
Mårum Forsamlingshus beliggende i Mårum By er et af fem forsamlingshuse i Gribskov kommune og har sin
historie tilbage fra 1937.
Forsamlingshusets opland er Mårum sogn, som udgøres af landsbyerne Kagerup, Duemose, Ejlstrup,
Nellerød og Mårum med i alt ca. 800 indbyggere.
Igennem de sidste årtier har forsamlingshusets aktivitetsniveau været faldende og det har primært
fungeret som udlejningshus til private sammenkomster. For fem år siden kom en ny bestyrelse til, som
siden har arbejdet på at få økonomien til at hænge sammen igen og igangsat en masse arrangementer, der
har skabt fornyet liv i forsamlingshuset.
Vores vision er at:
Skabe et kreativt samlingssted. Forsamlingshuset skal danne ramme for ideer og kreativitet, der opstår i
vores lokalområde.
Det kan fx være:






Aktiviteter på kryds og tværs af generationer, de lokale foreninger og råd
Kreative aktiviteter, som kunst, musik, mad, råvarer og sport
Kursusaktivitet, fx for lokale firmaer
Foredrag / workshops
Festarrangementer.

Det skal være stedet, hvor man kan få afprøvet en god ide, møde naboer og samles om fælles
arrangementer og på den måde være netværksskabende for vores borgere og forebygge ensomhed blandt
både unge og gamle.
Kort sagt: Mårum Forsamlingshus skal være centrum og det naturlige valg for det lokale fælles sociale
samvær.

Projektets fysiske rammer
Huset har en stor og en lille sal, køkken og toiletter. Derudover har en billardklub til huse i den ene vinge og
en idrætsforening i den anden vinge.
Der er en stor flisebelagt gårdhave og et græsareal.
Huset ligger bagved Mårum Kirke og er derved et oplagt sted at holde arrangementer i forbindelse med
kirkelige handlinger, som bryllupper, konfirmationer og begravelser.

Det omfatter projektet
Mårum Forsamlingshus har i dag toiletter liggende i kælderniveau med adgang via trapper og derfor svært
tilgængelige for ældre og gangbesværede. Det afskærer netop den målgruppe, som har størst behov for det
sociale samvær i forsamlingshuset.
Køkkenet er i dag godkendt til at varme mad op, og er meget lille. Madaftner og fællesspisning er vanskeligt
at afholde, da meget skal laves hjemmefra, fordi faciliteterne i køkkenet ikke er til det.
Derfor har vi et stort behov for at foretage følgende ombygning:
Køkkenet skal flyttes til lokaler, der ligger for enden af den store sal. Lokalet har kloak og vand etableret.
Der skal indkøbes nye køkkenelementer (stålborde og skabe, samt komfur, køl og frys (vi har netop
investeret i ny opvaskemaskine). Der skal males, opsættes fliser, lægges linoleumsgulv og isættes nyt
vindue. Men inden det kan sættes op, skal gulve bankes op og en væg og skorsten tages ned.
Toiletter skal etableres i det nuværende køkken, der ligger i stueplan, så toiletterne kommer op fra
kælderen. Der skal etableres indgang fra garderobe og ind til toiletterne. Vi forestiller os, at der skal laves
tre lukkede toiletter med fælles håndvask. Der er allerede adgang til kloak og vand, som kan udnyttes til
toiletterne.
For at skabe plads til et handicaptoilet, flyttes oliefyr til rum som etableres i en del af lille sal.

Organisering af projektet og involvering af frivillige
Mårum Forsamlingshus er en medlemsbaseret forening, hvor alt er drevet på frivillig basis.
Der er stor lokal opbakning til projektet i form af frivillig arbejdskraft. Vi har mange håndværkere, der vil
byde ind på de forskellige håndværksmæssige opgaver.
Vi er netop nu i gang med at etablere sponsorer blandt de lokale erhvervsdrivende, for på den måde at
skabe en større kontaktflade til lokalsamfundet og midler til andre tiltrængte forbedringer, fx nyt tag..

Relationen til lokalsamfundet
Siden den nye bestyrelse tiltrådte for fem år siden, har vi arbejdet aktivt på at gøre forsamlingshuset mere
synligt i lokalsamfundet. Vi indledte derfor et samarbejde med det lokale menighedsråd og lokalråd. Vi
Indførte nye ”traditioner” som fx generalforsamling med efterfølgende middag og dans, musikaftner og
forskelige andre arrangementer.
Vi samarbejder med Mårum menighedsråd om at lave fastelavn og Sankt Hans. Herudover kan der også
være andre arrangementer, som dukker op i løbet af året.
Forsamlingshuset bliver brugt til overnatning for den årlige pilgrimstur i juni/juli måned. Der arbejdes netop
i øjeblikket på at gøre ”Pilgrimsruten Tisvildevejen” til en fast vandrerute, som alle kan benytte året rundt. I
den forbindelse håber vi at Forsamlingshuset kan blive centrum i sognet, hvor vores vandrende gæster kan
mødes med lokale, høre historier og fortællinger fra lokalområdet og få et måltid mad.
I september hvert år har vi ”Landsbydagen”. Et fælles arrangement mellem menighedsråd, lokalråd og
forsamlingshus. Der er boder om dagen og fællesspisning om aftenen. Landsbydagen er på få år blevet et
tilløbsstykke i sognet. Særligt ved sådanne store fællesarrangementer har køkkenfaciliteterne stor
betydning. For nuværende betyder det mange mennesker i et meget lille køkken.
Forsamlingshuset tilbyder de lokale foreninger, at afholde deres generalforsamling i huset på særligt gode
vilkår og ikke mindst hjælper vi andre i gang, hvis de har en god idé og gerne vil prøve det af. Vi tilbyder
uden beregning at arrangører af foredrag kan bruge forsamlingshuset mod at vi sørger for salg af
drikkevarer under arrangementet Det betyder at foredragsarrangører sparer udgifter til lokaler og derfor
ikke er så ophængt på økonomien i projektet. På denne baggrund har vi en hel række foredrag på vej i de
kommende måneder til glæde for lokalsamfundet.
En støtte til Mårum Forsamlingshus vil betyde en skelsættende ændring af, hvad huset kan tilbyde
lokalsamfundet. Hvor vi i dag ikke kan tilbyde vores ældre at deltage i arrangementer og ikke kan bruge
”mad” som omdrejningspunkt for arrangementer, vil støtten til at gennemføre ændringerne betyde, at alle
kan mødes og skabe relationer på tværs af generationer, men særligt vores ældre vil kunne deltage i
fællesskabet. Det håber vi på at kunne realisere.

