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1. workshop tirsdag den 30. januar 
 
Ud over projektgruppen var der mødt 5 borgere op 
Svend Aage bød velkommen og kunne bl. meddele at Mille Hjort fra Ung Holbæk og Maria Monrad 
Lundsteen, SSP konsulent havde meldt afbud til den første workshop, men de ville komme til de næ-
ste og samtidig medbringe interesserede elever. 
 
Caroline Seehusen gennemgik sit forslag til projektet og status for hvad der er igangsat nu: 

• Byrumsmøbel på Bibliotekspladsen: Behandlingsstederne SØBÆKs Erhvervsskole er gået 
i gang med at bygge byrumsmøblet i samarbejde med Troels Jørgensen.  

• Byrumsmøblet og aktivitetskasserne skal være klar til åbningsfest ved forårets første torvedag, 
5. maj 2018. Borgmesteren er inviteret. 

• Aktivitetskasser 
o Jyderups skole (det rigtige navn..?) 6. og 7. er gået i gang med aktivitetkasser 
o Børneinstitutionen Galaxen har givet tilsagn om at komme med et par aktivitets kasser 
o Ungdomsklubben vil stille m. 5 – 6 elever. (de gik forkert denne gang) 
o SSP vil søge at inddrage de unge der laver uro på biblioteket. 

• Biblioteket 

• Den nye leder af Holbæks biblioteksvæsen, Piet Dalstrøm-Nielsen er kontakter og han er 
umiddelbart interesseret i et samarbejde med projektet.  

 
Muligheder / ideer til aktivitetskasser: 

• Lokalhistorisk arkiv er i stor udstrækning digitaliseret, her må der kunne trækkes relevant ma-
teriale. 

• Sprogkufferterne og Naturvidenskabskufferterne der er på biblioteket må kunne inddrages 
• Alm. spil kan også være en aktivitetskasse 
• Turistkasser m. turforslag / oplevelser i vort område 

• Kartotekskortskasser med ens designet kort (Caroline): 
o De 50 foreninger i Jyderup 
o Historie kort 

• Væverne på Kattrup 
o Brik vævning 
o Strikkeopskrifter 

 
Aktiviteter hen over de 6 sommer måneder: 

• En plads for ophold 
• Børnefamilie aktiviteter (så familierne bliver i Jyderup i stedet for at tage til købstæderne når 

de søger ’kvalitetstid’) 
• Spejderne m. bål og snitte dag 

• Historie fortælle dag. Vi har alle noget at komme med… 
• Mester Jakel teater 
• Musik / korsang 
• Der er 4 markedsdage hen over sommeren 
• Arbejdsgruppen der arrangere events: Rikke, Bente og Sv Aage  
 
Det videre arbejde: 
• Workshops 27. februar og 13. marts kl. 17 -21  
• Rikke tager kontakt til de private dagplejer for fællesmøde hvor Caroline også deltager 
• Rikke tager kontakt til spejderne 

• Rikke kontakter strikkerne på Habibi 
 
Byrumsmøbel 
• Indsamle kasserede bøger 
• Lægge faldunderlag 
• Opstille labyrinten på Bibliotekspladsen 



Side 2 
 

• Vipper 
 

 
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.  
 
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 by-
rumsprojekt. 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 forhå-
bentlig 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.  
 
Projektet kan følges på hjemmesiden (se ovenfor), og der er også oprettet en Facebookgruppe, der 
hedder ”Jyderup Byrumslabyrint”. Gruppen vil kunne være et bindeled mellem projektets deltagere og 
samtidig være med til at skabe åbenhed omkring projektet. 
 
Referat: Svend Aage  
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