Projektet Bibliotekspladsen og Markedstorvet
16. november 2017
Projektmøde for nøglepersoner torsdag den 16. november 2017

Indbudte deltagere:

Jette Rasmussen, tidligere lærer
Lis Kristensen, tidligere lærer
Mille Hjort, Klubkoordinator – Ung Holbæk
Ruth Hansen, Ældre Sagen
Hanne Dehn, Galaxen
Ann-Christine Emde, Galaxen
Maria Monrad Lundsteen, SSP konsulent
Dorthe Johansen, Behandlingsstederne SØBÆK
Ulla Hasfeldt, Tornved lokalhistoriske forening

Fra projektgruppen:

Caroline Seehusen, SEEdesign
Bente Skat Andersen
Preben Gajhede
Svend Aage Larsen

Preben Gajhede bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet afholdelse. Kommunens engagement i etableringen af Midlertidige Byrum i Holbæk kommune blev præsenteret.
Caroline Seehusen gennemgik sit forslag til projektet:
• Byrumsmøbel på Bibliotekspladsen er inspireret af Bøger – Reoler – Labyrinter – Hjernegange – Ord. Bøger bliver kasseret, vi samler dem ind og bruger dem som fundament i byrumsmøblet, og vi kan sidde og ligge på hylderne. Labyrinten skaber rum til ophold, aktivitet
og leg. Byrumsmøblet bygges og opstilles af frivillige.
• For at skabe liv omkring byrumsmøblet fremstilles nogle aktivitetskasser, som rummer inspiration og materialer til leg, fordybelse og samvær for alle aldre. Kasserne udlånes fra biblioteket til brug på pladsen. Borgere i alle aldre inddrages i beslutning om hvad kasserne skal
rumme og i processen med indsamling og fremstilling af kassernes indhold.
• Byrumsmøblet og aktivitetskasserne skal være klar til åbningsfest ved forårets første torvedag,
5. maj 2018.
Der er flere muligheder for at være frivillig:
Aktivitetskasser
• Voksne og unge kan deltage i 3 workshops 30. januar, 27. februar og 13. marts kl. 17 -21
hvor man arbejder i grupper. Mad og anden forplejning vil blive serveret for at skabe hygge
og god stemning. Caroline vil være tovholder og klar med inspiration og vejledning på de 3
workshops - gerne i samarbejde med frivillige. Man tilmelder sig som gruppe á 2 - 6 frivillige.
Vi hjælper gerne med at sammensætte grupper med fælles interesser.
• Lærere, pædagoger m.fl. kan deltage med grupper af børn og unge der arbejder på skole
/klub/institution. Fx i forbindelse med dansk, historie eller billedkunst … eller ”bare” som et
kreativt projekt til at skabe fællesskab. Caroline Seehusen skaber sammenhæng i projektet og
bidrager med inspiration, materialer og vejledning.
Byrumsmøbel
• Indsamle kasserede bøger
• Bygge opholdslabyrint
• Lægge faldunderlag
• Opstille labyrinten på Bibliotekspladsen
Forplejning
• Arrangere forplejning til workshops og arbejdsdage.

Side 2
Åbningsfest
• Forberede festligt indslag til åbningsfest lørdag 5. Maj 2018. Fx kor, musik, springgymnaster,
dans, eller?
Tilmelding
• Hele forslaget ligger på www.jyderup.dk/projekter/byudvikling/bibliotekspladsen_2/. Her ligger
også en tilmeldingsside, hvor alle, der har lyst til at deltage i projektet, kan tilmelde sig:
http://jyderup.dk/midlertidigt-byrum-og-aktiviteter-2018/
Kontakt
Projektansvarlig: Svend Aage Larsen: tlf: 40 87 33 09 mail: sv.aa.2010@gmail.com
Caroline Seehusen, SEEdesign: tlf. 20 789 789 mail: cs@seedesign.dk
Idéen bag borgerinddragelsen er at skabe fællesskab omkring og ejerskab til det midlertidige byrumsprojekt. Håbet er også, at frivilliges (både børn, unge og voksne) aktive medvirken vil skabe
nysgerrighed og ”lokke” flere til at benytte byrumsmøblet og aktivitetskasserne, ligesom der forhåbentlig vil blive passet bedre på tingene. Byens historier vil både i det konkrete arbejde med projektet
og i den efterfølgende brug blive integreret og formidlet.
Arbejdet med selve byrumsmøblet kan finde sted på Søbæk skoles værksteder.
Projektet kan følges på hjemmesiden (se ovenfor), og vi vil også oprettet en Facebookgruppe, der
hedder ”Jyderup Biblioteksplads”. Gruppen vil kunne være et bindeled mellem projektets deltagere og
samtidig være med til at skabe åbenhed omkring projektet.
Vi håber, at nøglepersonerne vil være med til at samle flere deltagere, således at der kan dannes en
række arbejdsgrupper når der afholdes workshops.
Referat: Svend Aage og Preben

