”Knudepunktet”
– alles nye mødested

Tankerne bag det nye samlingssted
Det er kombinationen af tvingende nødvendighed og brændende ønsker, som ligger bag de seneste års hårde arbejde
for et nyt samlingssted på Mols. Det står klart, at vi med et nu voksende børnetal er nødt til at skabe større og bedre
rammer for vores børnehaver og vuggestue. Dette har samtidig givet anledning til at forfølge drømmen om at skabe et
naturligt mødested med et væld af aktiviteter og mulighed for at dyrke det fællesskab, som er særligt for os på Mols
og Helgenæs.
Samlingsstedet er nu tæt på at kunne realiseres efter en lang proces med involvering af lokale borgere, myndigheder,
virksomheder, foreninger og fonde. Det har lige nu arbejdstitlen ”Knudepunktet”, men det er tanken, at der holdes en
navnekonkurrence senere.
Nogle af de aktiviteter og faciliteter, som lige nu tænkes ind i ”Knudepunktet” er:
●  
●  
●  
●  
●  
●  
●  

Børnehus med vuggestue og børnehave
Dagplejehus
Idrætsfaciliteter til foreningsidræt, skoleelever og børnehusets børn
Menighedsråd og præstekontorer
Madhus og café til skole, børnehus og øvrige brugere af ”Knudepunktet”
Fleksible samlingsrum til møder og arrangementer
Kontorpladser og hyggekroge

Målet med ”Knudepunktet” er at:
•  
•  
•  
•  

•  

Skabe et hus der summer af liv fra tidlig morgen til sen aften med alt fra børnehavens leg til skoleprojekter,
unge som ”hænger ud”, dyrker sport eller får konfirmandundervisning, aktiviteter for ældre og foreningsliv.
Give plads til alle, så man både kan dele og dyrke fællesskabet, men samtidig have mulighed for fred og ro,
når der er brug for det.
Opbygge et naturligt mødested for områdets borgere og gæster - hvor man måske lige har lyst til at blive
hængende til en sludder over en kop kaffe.
Etablere et sted som gør det muligt at tænke stort, fordi man tænker sammen. Fordi vi deles om faciliteterne
bliver det pludselig muligt for et lille samfund som vores at drømme om fx fælleskøkken for småbørn,
skolebørn og ældre. Hvem ved – måske endda med take away til den travle børnefamilie.
Bruge ”Knudepunktet” til at tiltrække nye borgere til området, fordi man oplever, at der er liv,
fritidsmuligheder og et sted at møde sine nye naboer.

Selve byggeriet
•  

”Knudepunktet” binder skole og idrætshal sammen, så det eksisterende skolebyggeri og hallen udnyttes bedre
og til nye formål. Det giver ”Knudepunktet” kvalitet og muligheder, som langt overstiger det nye byggeris
omfang.

•   Der etableres udearealer samt forbindelsesstrøg mellem busholdepladsen ved hovedgaden og ”Knudepunktet”.
•  

•  

Visionen er at ”samle og dele”, og hele 84 % af Knudepunktets areal deles af to eller flere aktører. Det betyder
fx, at nogle af børnehusets lokaler om aftenen bruges til møder, yoga, sangundervisning eller måske noget
fjerde.
I projektet er både inkluderet inde- og udearealer.
”Knudepunktet” er skabt til og med borgere og lokale aktører, herunder:
•   IF Mols
•   Kulturskolen
•   Molshallen
•   Mols Mountainbikeklub
•   Børnehuset Mols
•   Syddjurs Kommune
•   Dagplejen
•   Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet
•   Molsskolen
•   Nationalpark Mols Bjerge.
•   Ungdomsskolen
•   Mols i Udvikling
•   Menighedsrådene
•   … og der er stadig plads til flere
•   Madhuset

Der er ikke udarbejdet fine arkitekttegninger på nuværende tidspunkt. Der er derimod lavet et detaljeret rumprogram,
som beskriver de enkelte brugeres behov og muligheder for at dele.
Der mangler stadig meget, før vi kan begynde at grave, men vi håber, at byggeriet står færdigt i sommeren 2020, og
regner med, at vi synger julen ind og danser om juletræet i det nye børnehus i december 2020.

Økonomien
Byrådet vedtog i oktober 2017 at bevillige i alt 14 mio. kr. til byggeriet, heraf er de 2 mio. til Mols i Udvikling og 12
mio. til etablering af nyt børnehus. Mols i Udvikling har det sidste års tid i tæt samarbejde med Syddjurs Kommune
arbejdet på at få finansieret resten af byggeriet via fondsmidler. Projektet har modtaget 1,5 mio. kr. fra Tved
Sparekasses Fond til byggeriet, hvilket vi er dybt taknemmelige for. I øjeblikket er der positiv dialog med to store
fonde, og forhåbentlig er der endeligt svar sidst på året.
Men det er ikke helt nok, så sideløbende søges der midler hos andre fonde, og så har Mols i Udvikling netop skudt gang
i en fælles indsamling i lokalområdet. Målet er, at lokale borgere sammen kan indsamle 500.000 kr. Pengene er
nødvendige for at få enderne til at mødes, og de sender et vigtigt signal til fondene og til os selv om, at det lokale
engagement gør en forskel. Vi skal vise – også i kroner og ører – at vi står sammen om projektet.
På samme måde bliver der måske senere i projektet brug for lokal hjælp i form af gravemaskiner, skovle og knofedt,
når udearealerne skal etableres. Igen er det målet at hjælpes ad for at gøre det billigere.

Sådan kan du støtte projektet
Hvorfor skal du støtte det nye samlingssted?
Du skal støtte det nye samlingssted fordi:
•   Du mener, at ”Knudepunktet” kan give dig, din familie, din nabo og kommende molboer bedre rammer i
hverdagen.
•   Du også har lyst til et mødested, hvor unge og gamle, mænd og kvinder og borgere med vidt forskellige
interesser kan dyrke og styrke det fællesskab, der kendetegner Mols og Helgenæs.
Hvor og hvordan kan du støtte det nye samlingssted?
Vi har forsøgt at gøre det så nemt som muligt at støtte det nye byggeri. Det betyder, at du kan overføre penge til
vores kontonummer hos Sparekassen Djursland, reg.nr: 9388 konto: 0001162659.
Du kan også bruge Mobilepay. Så sender du bare det beløb, som du ønsker at donere til: MOBILE PAY NR. 87703. Du
kan også anvende QR-koden her på siden.
Men du
-  
-  
-  

kan også vælge at købe en flot folkeaktie. Den kan fås i tre varianter:
Bronze til 500 kr.
Sølv til 1500 kr.
Guld til 3000 kr.

Aktierne kan du bestille ved at anvende dette link: http://molsiudvikling.dk/crowdfunding-mols-i-udvikling/
Desuden kan du finde Facebooksiden “Indsamling til nyt samlingssted på Mols”. Det er en slags basar, hvor man kan
sælge ting og sager for så at donere et beløb til byggeriet.
Ethvert bidrag – stort eller småt – bringer os tættere på realisering af vores nye samlingssted. Håber du vil være med.

Kontakt Mols i Udvikling på:
www.molsiudvikling.dk
eller pr. mail på
post@molsiudvikling.dk

