Notat fra workshop 21. maj 2019 med
overskriften ”Nyt forsamlingshus”
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Indledning
Den 21. maj 2019, havde vi i forsamlingshuset den store fornøjelse, at afholde en workshop omkring emnet
”Nyt forsamlingshus”.
Mårum Forsamlingshus har flere udfordringer i dag, som kræver en stor kapital for at kunne ændre. Fx er
toiletforhold ikke optimale for vores bruger, da de ligger i kælderniveau. Bygningen som sådan trænger til
en renovering og så er placeringen også med tiden blevet en udfordring både for naboer og
adgangsforhold.
Derfor blev det på seneste generalforsamling besluttet, at undersøge mulighederne for at etablere et nyt
forsamlingshus.
Vi er startet med en workshop, for at høre vores bruger, hvilke tanker de har og ønsker til, hvad et
forsamlingshus skal kunne rumme og give af muligheder.
I dette notat har vi sammenskrevet alle de gode forslag og ideer, som kom frem ved workshoppen.
Bestyrelsen og bestyrelsesudvalget mødes i starten af oktober, hvor vi vil arbejde videre med projektet.
Alle, som deltog på workshoppen vil blive holdt orienteret løbende og få mulighed for at indgå i eventuelle
projektgrupper. Andre, som har lyst til at være med, skal være velkommen.

Bestyrelse og Bestyrelsesudvalg
ved Mårum Forsamlingshus

Turisme og udeliv
Overnatningstilbud i forsamlingshuset
Deltagerne tror på, at Esrum-Tisvildevejen vil bringe flere turister til vores område og de vil have behov for
overnatningsmulighed og bespisning.
Det kan fx være sovehytter eller/og -kabiner, shelter og plads til autocamper eller mulighed for at slå telt op
med adgang til te- eller udekøkken, samt bad og toilet.
Overnatningstilbud til større grupper på feltsenge i forsamlingshuset, fx lejrskoler, pilgrimme mv.
1Naturcenter

ved Solbjerg Engsø

Forslag om, at lave et naturcenter fx ved Solbjerg Engsø, som er i god tråd med, at få flere turister til
området.

Heste-turisme
Vores område er meget egnet til heste-turisme, men der mangler faciliteter til overnatning for både heste
og rytter.
Der er forslag om at anvende Menighedsrådets græsareal på skovvej til heste eller et græsareal i
umiddelbar tilknytning til forsamlingshuset.

Husets fysiske rammer
Ønsker og krav til forsamlingshuset fysiske rammer. Huset skal indrettes så det er praktisk og anvendeligt
for folk, der anvender huset.

Stor sal
•
•
•
•

En stor sal der kan rumme op til 200 personer.
Salen skal kunne deles op i mindre rum.
Scene, enten fast eller fleksibel
God akustik

Køkken og toiletforhold
•
•
•
•
•

Stort industrikøkken, som kan godkendes til madlavning
Industriopvaskemaskine
Stor ovn, samt 6 kogeplader
Kølerum
Handikapvenlige toiletter

1

Naturstyrelsen har et projekt liggende om noget tilsvarende, som i projektudkastet ønskes placeret ved
Kagerup Station. Dette projekt afventer en ny skovlov, som skal muliggøre byggeri inden for skovlinjen. Et
Naturcenter ved Solbjerg Engsø vil være i samme situation.
Deltager i Naturstyrelsens store projektgruppe fra vores område var på daværende tidspunkt; Jana Clausen,
som på det tidspunkt repræsenterede Lokalrådet og Susanna van Overeem, deltog som beboer i Kagerup.

•

Bad

Andre lokaler
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible rum for lokale foreninger
Rengøringsrum
Depotrum til: borde, stole, drikkevarer og forsamlingshusets egne ting
Kontorfællesskab for husets foreninger eller andre
Aftrædelseslokale – et lokale der kan anvendes til at trække sig lidt tilbage fra et større
arrangement
Sovekabiner
Cafe
Legerum

Aktiviteter
Indendørs
Ønsker til aktiviteter, der kan finde sted i forsamlingshuset
•
•
•
•
•

Kreativt/kunst værksted
Madworkshop – madklubber
Cafe – intime koncerter
Mindre gruppe-arrangementer fx mødregruppe og Legestue for dagplejer og hjemmegående
Intimkoncerter

Udendørs
Ønsker til aktiviteter, der kan finde sted på udendørs arealer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spejder
Mountainbike – skifte – værksted
Boldbane (DBU) incl. badfaciliteter
Petanquebane
Basket
Parkourbane – klatre – trætop
Børnedyrskue
Krea-dage
Naturvandring
Bruser/toilet udendørs
Naturlegeplads - Sandkasse – klatre – små børn
Muligheder for Campingvogne og Autocamper
Kulsvierne inddrages
Bålplads
Udekøkken
Skateboard

•
•

Fitnessredskab – udendørs
Månedlig skovtur med picnic

Aktiviteter generelt
Forsamlingshuset kan udvise lokal opbakning ved at lade enkeltpersoner låne huset til offentlig
arrangementer, hvor forsamlingshuset får bar-indtægt eller entre.
Mulighed for ”starthjælp” til nye klubber/foreninger fx ved fri leje i en periode.
Forsamlingshusets aktiviteter adskilles fra kirkens.
Forsamlingshuset kan omdannes til et kulturhus med fx musikundervisning, dans musik, teater og foredrag.

Information
Det er en udfordring at nå ud til alle i lokalområdet med information om, hvad der sker i lokalområdet,
både i forsamlingshuset, kirken, lokale foreninger m.v.
Man mangler viden om eller overblik over lokalområdets foreninger og aktiviteter.
Følgende forslag kom i spil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skilt ved forsamlingshus 2 måneder frem
Flyers
Sandwich skilt
Opslagstavle
Naboer mund til mund
Guiden
Frisk opfordring til at deltage
Folder hos ejendomsmæglerne
Info – let tilgængelig
Info – til tilflyttere
Månedlig info-seddel på ok-tanken

Nærmiljø
Social
Deltagerne ønsker, at i vores lokalområde skal man finde rummelighed og hjælpsomhed, der skal være
”højt til loftet”.
Der skal arbejdes på, at:
•
•

få vores unge hjem igen
bringe liv i landsbyerne/sognet

•

udvikle lokale netværk, så der er basis for at lærer nye at kende

Samling af lokalområdet
Deltagerne ønsker at hele vores lokal område bliver ”samlet”, så alle i de fem landsbyer føler samhørighed.
Det kan fx ske ved arrangementer men også fysisk ved, at etablere cykelstier/naturstier mellem
landsbyerne. Forsamlingshuset kan bidrage til at samle landsbyerne i sognet og etablere grundlaget for at
frivillige kan se sig selv i det frivillige arbejde.

Naturen
Vi har de mest optimale naturforhold lige i ”baghaven” – Grib Skov og Solbjerg Engsø.

Placering
Ved valg af placering ønskede deltagerne, at der blev taget højde for
•
•
•
•
•
•

Parkeringsmulighed
Offentlig transport
Synlighed
Stor grund
Tæt på skoven, som er det unikke ved området
Ikke for tæt på beboelse.

Samme sted
Fede gamle bygninger og bevarer dem, gode forhold for børn, forsamlingshuset kunne overtage det grønne
areal fra kommunen eller rive ned og bygge nyt.

I Mårum
En placering i umiddelbar nærhed til kirken, fx lige overfor eller tæt på, vil skabe en god synergi.

Andet sted
Teglværket i Ejlstrup
Savværket i Kagerup
Kagerup

Råmateriale
Dette er afskrevet direkte fra dugene, som blev anvendt til at skrive på.
Fire bord med følgende emner
•
•
•
•

Indhold
Placering
Nærmiljø
Turisme og udeliv

Alle kom rundt til alle borde og gav deres input til de forskellige emner.

Input til ”Indhold”
Grundsal – som kan rumme 150-200 pers. Men som kan deles op i mindre rum
aftrædelseslokaler, som kan bruges til at trække sig lidt fra høj musik eller lignende ved større
arrangementer
Akustik er vigtig
Plads til andre foreninger fx sportsklub, lokale foreninger mv.
Der skal være en scene, enten fast eller fleksibel
Depotrum til borde og stole
Rengøringsrum
Bar depot mv.
Indretning til kølerum for køkken og bar
Bad mulighed i forhold til aktiviteter
Kreativt/kunst værksted
Kontorfællesskab
Legestue for dagplejer og hjemmegående
Køkken – stort industrikøkken med industriopvaskemaskine, stor ovn 6 kogeplader
Sovehytter
Køkkenfaciliteter til overnattende gæster – te-køkken
Cafefunktion
Madworkshop
Sovekabiner

Viser lokal opbakning
Skal være praktisk anvendeligt for folk
Mulighed for at enkelt personer kan låne huset til offentlig arrangementer, hvor forsamlingshuset får barindtægt eller entre
Ja tak til aktiviteter for børn men er nok ikke den primære målgruppe
Madklubber
Mulighed for ”starthjælp” til nye klubber/foreninger fx ved fri leje i en periode

Input til ”Nærmiljø”
Skilt ved forsamlingshus 2 måneder frem
Flyers
Sandwich skilt
Opslagstavle
Naboer mund til mund
Guiden
Frisk opfordring til at deltage
”Unge hjem igen”
Højt til loftet – luft!
Liv i byerne/sognet
Sociale
Lære nye at kende
Naturcenter – Solbjerg Engsø – Fugle ornitolog
Legeplads – nemt at gå til
Info – let tilgængelig
Smart adgang?
Gribskov unik
Også udefra er velkomne
Fjerner nærmiljø?

Frivilligt arbejde
Rummelighed
Natur
Aktiviteter adskilles fra kirken
Lokalt netværk
Legerum
Fat i dem som er ny-tilflyttere
Manglende viden/overblik om foreninger
Ejendomsmægler folder
Små erhverv
Samling af landsbyerne – cykelsti/natursti mellem landsbyerne
At kunne gå rundt i byen
Hjælpsomhed
Bevaring af forsamlingshuset
Kulturhus – fx musikundervisning, dans musik, teater, foredrag
Cafe – intime koncerter

Input til ”Turisme og udeliv”
Spejder
Mangfoldighed
Mindre gruppe arrangementer
Intimkoncerter
Mødregrupper
Mindre grupper ind i huset
Netværk
Mountinbike – skifte – værksted
Boldbane (DBU) incl badforhold
Petaungbane
Basket
Parcourbane – klatre – trætop

Ridesport – overnatning
Shelter – vandreovernatning – slå telt op
Børnedyrskue
Krea-dage
Naturvandring
Bruser/toilet udendørs
Naturlegeplads
Lokalbus
Campingvogn
Autocamper
Kulsvierne inddrages
Fold til heste (fx på skovvej)
Bålplads
Udekøkken
Lejerskole man-fre – kulsviere, grib skov, pilgrimme
Kongernes Nordsjælland
Parforce
Stisystemer bag om hovedvejene – aftale med beboerne
Ud i naturen – gående, ridende cyklende, grussti
Skateboard
Sandkasse – klatre – små børn
Fitnesredskab – udendørs
Overnatningshytter
Månedlig skovtur med picnic
Månedlig info-seddel på ok-tanken

Input til ”Placering”
Teglværket
Mårum – lige overfor kirken – ved siden af kirken – ikke for tæt på beboelse
Stor grund!

Bycentrum – kirke forsamlingshus
Samme sted - Nedrivning og nyt – ingen uro for børn og trafik – overtage det grønne område fra
kommunen
Plads/mulighed til parkering
Offentlig transport
Tæt på skoven – det unikke ved området
Fede gamle bygninger
Foreninger
Savværket – Kagerup
Teglværket – Ejlstrup
Synlighed
Beliggenhed – Mårum
Overfor kirken
Kagerup
Solbjerg Engsø – Tårn 150 m med hotel, shelter, kabiner
Naturbygning 1000 m2

