
 

INSPIRATIONSTUR d. 29 november 2019 

Inden E´Svenstruplaug gik igang med projekt: ”Svenstrups 4 rum” – et 

multi/kulturhus, blev nøglepersoner inviteret på inspirationstur. 

Formålet var, at få inspiration til at skabe en multihal, der kan gøre det 

muligt at kombinere kultur, fritid, opleverser for borgerne og turister i 

Svenstrup.  

 

Program og referat (v. Agnes) 

kl. 7.00 Mølletoften 22, Svenstrup (fælleskørsel v. Arne og Hans Henning)   

kl. 7.25 Afgang fra Alsion i en AVIS-bus med Carl Erik (jobskaber) bag rattet 

kl. 9.10 Var vi i Darum Kultur- og Fritidscenter. Ivan Nielsen og én fra Centret tog imod os. De viste 

rundt, og  Ivan fortalte om de forskellige aktiviteter og om, hvordan det økonomisk hang sammen. 

Herefter fik vi kaffe og rundstykker. De fortalte om, hvordan de kom i gang, finansiering / inds-

amling af midler/ hallen m.m. Hallen bruges også til fester.  

Deres gode råd til os var:  

1) husk depotrum,  

2) sørg for, at få et tag, der kan give sig eks. Pap tag  

 

Kl. 11.15 Ankomst i Tirstrup v. ”Byens hjerte”. Her fortalte Torben Haar om deres samarbejde med 

kommunen, og vi fik deres udviklingsplan for området. Desuden var der rundvisning i deres nye 

hal og tilhørende kunstrum samt udsmykningerne (kunst) i skolegården. De arbejder på, at gøre 

området til hjertet i byen.  

Det gode råd var omkring belægningen i hallen. 

Bilag: 

https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/udviklings

-_og_omraadeplaner/fil_hodde-tistrup_udviklingsplan_0.pdf 

 

Kl.  13.30 Idum-Råsted Hallen, Holstebro. Her fortalte Jesper omkring deres hal, hvor der er bygget 

nyt til. De har mange aktiviteter hele dagen. Børnehaven er del af hallen.  

Link: http://www.idom-raasted.dk/marticle/262102 

Deres gode råd var:  

1) god idé med store lokaler med mange skydedøre, så lokalerne bliver meget fleksible.  

 

https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/udviklings-_og_omraadeplaner/fil_hodde-tistrup_udviklingsplan_0.pdf
https://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/plan_og_byudvikling/udviklings-_og_omraadeplaner/fil_hodde-tistrup_udviklingsplan_0.pdf
http://www.idom-raasted.dk/marticle/262102


Kl. 16.30 Filskov – den selvejende landsby. Her fortalte John Andersen om økonomi, og det at 

samle penge ind. Dét gør de med glæde. Deres hal er rent bruger/ frivillig styret. Vi fik vi en 

rundvisning og dét gode råd var endnu engang: 

1) Glem ikke at bygge nok depotrum 

Link: https://filskov.infoland.dk/ 

 

Kl. 18.00 på Hovborg kro spiste vi aftensmad. Efter maden viste Connie os deres lille fine hal og 

fortalte omkring DGI støtteordning for fitness i Hovborg Aktivitets- og Kulturhus. Huset var betalt, 

da byggeriet stod færdig i 1997. I dag er der stadig en gruppe frivillige, der gør rent. 

Det gode råd: 

1) Få alle med  

2) Lav en visuel skitsetegning tidlig i forløbet 

Link: https://www.hovborg.net/ 

 

Kl. 21.15 Ankomst Alsion  

Opsummering:  

Generelt gav alle udtryk for følgende:  

- Lav ikke fejlen med for små depotrum  

- Fitness alle steder  

- Tænk stort og tænk jer godt om / gør det de andre ikke gør / 

- Sørg for, at man kan spille på tværs i hallen og  

- Giv god plads uden om banen 

- Økonomien skal være på plads inden vi går i gang,  m.m.  

Alle gav udtryk for, at vi gerne måtte kontakte dem igen  

Tak for en god dag  

Agnes Nielsen 

 

Deltagerliste:   

E´Svenstruplaug.: Tommy Brandt, Peder Holme, Hans Henning Hess, Agnes  

Forsamlingshuset: Gert P. Wonsyld 

Svenstrup friskole.: Arne, skoleleder 

Svenstrup Ungdomsforening: ingen 

Sekretariat for landdistrikter: Carl Erik Maae, Connie M. Skovbjerg 

https://filskov.infoland.dk/
https://www.hovborg.net/

