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Vi er en gruppe borgere, der arbejder på et nyt
hus for fællesskab. De her fotos er fra forskellige
events, hvor vi har sat fokus på idéen.

Indledning
Vi er en gruppe borgere tilknyttet Dialog Holbæk – Holbæk By Lokal
forum samt Holbæk Ungdomsbyråd, der har et stort ønske om at etable
re et nyt hus for fællesskab i Holbæk By. For at komme i gang ønsker vi
at lave et pilotprojekt for at teste behovet og udvikle en permanent
drifts og finansieringsmodel. I pilotprojektet vil vi leje os ind i private
lokaler, da der ikke umiddelbart er nogle kommunale lokaler i Holbæk
By til formålet. I det følgende vil vi beskrive pilotprojektet: Hvad er vo
res vision for huset? Hvad mangler der i dag? Hvad er målene med pi
lotprojektet. Hvad skal der ske? Og hvordan skal pilotprojektet
organiseres og finansieres?

Læs mere om Dialog Holbæk på dialogholbaek.dk
Læs mere om Holbæk Ungdomsbyråd på facebook.com/HolbaekUngdomsbyraad
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Visionen for huset
Vores vision for huset er, at det skal være et sted, der...
► sætter gang i fællesskab og engageret medborgerskab og får bor
gere, kommune, virksomheder og andre aktører til at spille sam
men for det fælles bedste.
► lægger grunden for uddannelse og beskæftigelse.
► forbedrer den fysiske og psykiske sundhed ved, at der er et socialt
rum til alle.
Huset skal sætte gang i fællesskab. Der er behov for et hus, der er åbent
for alle, og hvor man ikke behøver at være medlem af en forening for at
være med. Et åbent hus med åbne rammer, hvor alle er velkommen. Det
skal være et et miljø, der er åbent, varmt, imødekommende, og hvor vi
løfter i flok, og hvor fællesskabet er i højsædet. Det skal være et hus,
hvor vi inspirerer hinanden, og hvor der kan ske alverdens kreative, so
ciale og kunstneriske udfoldelser på tværs af generationer og kulturer.
Huset skal sætte gang i engageret medborgerskab og bidrage med at løse
lokale og globale samfundsproblemer ved at være en platform for
hverdagspolitisk handling. Mange af de udfordringer vi står overfor, fx
klimaudfordringerne, kræver, at vi i langt højere grad agerer politisk i
vores hverdag og de fællesskaber, som vi er en del af. Og det er udfor
dringer, som kræver et forbedret samspil mellem borgere, kommune og
andre aktører. Huset kan være et sted, hvor samspillet kan opstå, og væ
re den fysiske ramme for samarbejdet om løsningerne.
Vores vision er også, at huset skal hjælpe med uddannelses og beskæf
tigelsesindsatsen i kommunen. En mulighed kunne fx være i samarbejde
med jobcentret og fagforeninger at lave et netværk for ledige med in
spiration fra INSP! i Roskilde, hvor deltagerne hjælper hinanden med at
komme i job. Derudover kan der laves et folkekøkken og reparations
værksteder, hvor folk kan komme i aktivering og opkvalificering, hvilket
kan være med til at hjælpe dem i beskæftigelse. Det kan være, at værk
steder, hvor der arbejdes med det gode håndværk, og hvad vi kan lære
fra gamle generationer i forhold til at gøre op med 'smid væk'kulturen,
kan bidrage med at få flere unge til at få øjnene op for en håndværks
mæssig uddannelse.

Fællesskabet er et mål i sig selv, men det er også en metode til at løse so
ciale og sundhedsmæssige problemer. I 2017 var der 9,3 pct. af borgerne
i Holbæk Kommune, der følte sig ensomme, og risikoen for et dårligere
helbred er stærkt forbundet med ensomhed. Ved at få flere med i sociale
fællesskaber kan vi altså også gøre noget for sundheden. Fx kan huset
blive rammen for Mænds Mødesteder i Holbæk og en frivillig mentor
ordning for psykisk sårbare. Udfordringen i dag er, at det kan være
svært at blive en del af et fællesskab, hvis man står udenfor. Ofte kræves
der en adgangsbillet for at komme ind  det kan være helt konkret at
skulle betale for en kulturoplevelse eller et foreningsmedlemsskab, men
det kan også være begrænsende for adgangen til fællesskaberne, at de
ofte er interessebårne. Hvis du skal være en del af et fællesskab, skal du i
mange tilfælde dyrke og være god til en særlig interesse, men hvad nu,
hvis du bare vil være en del af et fællesskab, uden at du har en særlig
interesse eller hobby? Hvor går du så hen? Vi vil gerne skabe et supple
ment til det etablerede kultur og fritidsliv og bryde med de kasser, som
samfundet normalt propper folk med sociale problemer ned i. Vi ønsker
at skabe et sted, hvor alle kan gå hen.

At spise sammen er et godt udgangspunkt for fællesskab. Her er det Spisefællesskabet på
Kunsthøjskolen i Holbæk. Foto: Spisefællesskabet
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Hvad mangler der i dag?
Der er behov for et alternativ til de eksisterende kulturfaciliteter i Hol
bæk By, da de er målrettede foreninger og det organiserede kulturliv.
Der mangler et hus, hvor borgere kan arbejde med hverdagskultur. Altså
ikke den kultur, som nogle skal se på, fx teater eller kunst, men de ting,
som vi bruger i hverdagslivet, og den kultur, som vi befinder os i til
daglig. Det drejer sig fx om mad og fødevarer, design og håndværk, tøj,
cykler, teknologi, møbler, etc.  og frem for alt de sociale møder. Tanken
bag dette hus er, at borgere kan komme ind fra gaden og mødes på tværs
af alder, uddannelse, kulturer, interesser og bopæl. Derudover er der et
ønske fra unge på ungdomsuddannelser om et sted, hvor de kan være,
da det mangler i dag. Der er ungdomsklubber og kommercielle steder,
men der mangler et alternativ til de ældre unge, hvor der kan skabes re
lationer mellem ungdomsuddannelserne i byen. De boligsociale hel

Hvor kan unge være sammen i Holbæk By? Et godt eksempel på et ungdomsmiljø, der kan inspi
rere os, er Rampen i Ebeltoft. Stedet er koblet til den gamle maltfabrik i byen, der er ved at blive
omdannet til et mødested for hele byen. Foto: Cilja Ravn Thomsen

hedsplaner i Vangkvarteret og Ladegårdsparken efterspørger også et
sted, der kan binde byen sammen på tværs af boligområder.
I en kronik i Information den 22. april 2017  "Lokalt fællesskab og forbun
dethed er den bedste medicin"  argumenterer Charlotte Aagaard, Anni Eh
lers og Silla Marie Mørch Sievers for, at der er nogle uforløste potentialer
i civilsamfundet i forhold til at løse sociale problemer, som kan aktiveres,
hvis vi tænker vores institutioner og huse på nye måder. To af kronikø
rerne kommer fra borgerhuset INSP! i Roskilde og én kommer fra socia
lindsatsen i Helsingør Kommune, og deres erfaring er, at lokalsamfund
kan hjælpe med samfundets udfordringer, hvis der skabes ikkespeciali
serede og ikkemålrettede steder. "Steder, der i højere grad er mulighedso
rienterede end formålsorienterede, og som tiltrækker en mangfoldighed af
mennesker og aktører med kultur som det bærende element." Vi har huse, hvor
der fx står bibliotek, ungdomsklub, musikhus eller værested på døren.
Men hvis vi skaber huse, der kan rumme en bred vifte af funktioner og
dermed tiltrække en større mangfoldighed af mennesker, kan vi ifølge
kronikørerne hjælpe borgere med psykiske lidelser fra de specialiserede
tilbud ud i de brede, almene fællesskaber. Vi deler dette perspektiv og
ser også i Holbæk et behov for et uforpligtende sted, hvor borgere med
sociale problemer kan komme  og uden at de behøver at blive visiteret
til det.
I forhold til de mulige aktiviteter i huset, som vi beskriver i næste afsnit,
kan der nok godt findes plads til dem enkeltvis et par timer om ugen i de
eksisterende faciliteter i Holbæk By. Men vores pointe er, at det værdi
fulde opstår, hvis der skabes synergi mellem aktiviteterne og forbindel
ser mellem forskellige fællesskaber og enkeltindivider. Hvis det skal
opstå, skal der være en åben adgang, hvor alle kan være kan være med.
Det kræver, at det foregår i den samme fysiske ramme. Prøv at forestille
dig, at du er kommet ind i huset fordi, du skal have hjælp til at få repa
reret din computer, men så træder du ind i et rum, hvor en gruppe er i
gang med en workshop om mongolsk strubesang  eller da der er fælles
spisning, falder du i snak med en ung, der på det seneste har følt sig
stresset og deprimeret. Et nyt hus for fællesskab vil åbne op for nye
spontane og overraskende møder mellem mennesker.
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Mål og aktiviteter i pilotprojektet
Pilotprojektet skal foregå i perioden fra 1. januar 2019 til 1. marts 2020. Vi
vil fokusere på den del af vores vision, der handler om at sætte gang i
fællesskab og forbedre den psykiske og fysiske sundhed, da der ikke
endnu er ressourcer til at at realisere hele visionen. Målene for pilotpro
jektet er:
► Der er mobiliseret nye fællesskaber og skabt en alternativ ramme
for at mennesker kan mødes i Holbæk By.
► Behovet og potentialet for et nyt hus for fællesskab er afprøvet, un
dersøgt og dokumenteret.
► Der er udviklet en fremtidig drifts og finansieringsmodel for et
hus for fællesskab i samarbejde med relevante interessenter.
Pilotprojektet vil overordnet forløbe i tre overlappende faser. Først er der
startfasen, hvor den væsentligste aktivitet er at finde et sted. Vi er allere
de i dialog med forskellige ejere og ejendomsmæglere og har en liste
med mulige steder. Så ud fra den økonomiske ramme skal der træffes en
beslutning om sted, og der skal indgås en lejeaftale. Derefter skal der
være en proces, hvor der bliver mobiliseret folk til at være tovholdere for
de forskellige funktioner og grupper i huset, grupperne bliver startet op,
og der bliver fundet et navn til huset. Selve lejeperioden vil vi gerne
starte d. 1. februar, og planen er, at den første aktivitet bliver en interna
tional ungdomsudveksling, som ungdomsbyrådet har søgt penge om fra
EU's læringsprogram. I vinterferien mødes lokale unge med unge fra
Letland, Italien og Rumænien og sammen arbejder de på at gøre stedet
klar og udvikle aktiviteter til den officielle åbning d. 15. februar 2019.
Efter startfasen kommer selve pilotfasen, hvor der dagligt skal være liv i
huset. Dette liv skal skabes af forskellige grupper, og hvilke grupper det
bliver, er først noget, der bliver afklaret i startfasen. Men ud fra vores
dialog med mulige brugere af huset, har vi følgende bud på nogle af
grupperne:
► Fællesspisning bliver det centrale omdrejningspunkt i huset. Her
mødes de forskellige brugere af huset med hinanden, snakker, spi
ser, udveksler erfaringer og måske opstår der nye samarbejder.

► Mænds Mødesteder er fællesskaber for mænd, hvor mænd mødes
om aktiviteter, de finder interessante. De findes rundt omkring i
Danmark, men der mangler et i Holbæk, og det nye hus kunne
være en ramme for det. Det primære formål er at skabe et trygt og
venligt miljø, hvor mænd kan være sammen om meningsfulde
projekter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd. Læs
mere på mmdanmark.dk.
► En frivillig mentorordning for psykisk sårbare kan hjælpe med at fore
bygge indlæggelser, være et forum for at dele erfaringer med psy
kisk sygdom og hjælpe med at etablere netværk. Fordelen ved at
bruge huset som fysisk ramme for mentorordningen er, at det ska
be nye forståelser af psykisk sygdom ved at nedbryde skellet mel
lem mellem psykisk sårbare og raske ved, at huset ikke er et
specialtilbud, men en ramme for alle.
► Maker Space er kreative værksteder hvor folk går sammen om at re
parere, upcycle og skabe forskellige ting og sager. Det kan være
computere og andet teknologi, billeder, cykler, møbler, papmache
skulpturer og tøj. Det kan også være, at folk går sammen om at
skrive artikler til Wikipedia eller kortlægge steder i byen til Open
StreetMap. Det centrale, at folk arbejder sammen om at løse nogle
konkrete problemer og/eller producerer noget kreativt. Se et
eksempel fra Roskilde på orangemakerspace.com.
► Brætspils og bogklubben bliver det daglige mødested i huset. Her er
der kaffe på kanden, og man kan spille et brætspil med gamle og
nye venner, eller sætte sig i hjørnet med en god bog. Der også være
arrangementer som fx digtoplæsning og quizaftener, og der kan
være historiefortælling for udsatte børnefamilier i samarbejde med
Mødrehjælpen.
Pilotfasen bliver løbende dokumenteret og evalueret: Hvad sker der?
Hvor mange deltager? Hvad lærer deltagerne? Hvad kan forbedres? Alt
dette bliver samlet op i evalueringsfasen. Vi planlægger at lejeaftalen i
første omgang går til 1. februar 2020, og at vi bruger den følgende må
ned til at opsamle erfaringerne. Det vil løbende blive drøftet og udviklet,
hvordan en permanent drifts og finansieringsmodel kan se ud, og i eva
lueringsfasen vil forslaget til denne model blive besluttet, hvis det viser
sig, at pilotprojektet har været en succes.
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Organisering og finansiering af pilotprojektet
Huset skal opstå og drives 'nedefra' med de aktiviteter, som borgerne
selv ønsker, men der kan samtidig være en udfordring i forhold til koor
dinering, og hvem der har ansvaret, fx lavpraktisk ift. at sikre, at der er
ryddet op. Derfor vil initiativgruppen til huset fortsætte som en form for
daglig ledelse, og det vil være den gruppe, der har beslutningskompe
tencen i forhold til den daglige drift af huset. Initiativgruppen har også
et ansvar for, at fællesspisningen kommer til at fungere som et dialog
forum for vedrørende principper for brugen af huset og drøftelse af hu
sets generelle drift. Gruppen består pt. af 6 personer, som hver især
brænder for noget særligt og bidrager med forskellige erfaringer, kom
petencer og netværk.
Projektet er formelt forankret i Dialog Holbæk, og det vil være Dialog
Holbæks bestyrelse, der har det overordnede økonomiske og juridiske
ansvar for pilotprojektet. Derudover vil der blive nedsat en følgegruppe
med forskellige interessenter i pilotprojektet, da der er forskellige aktø
rer, der har tilkendegivet, at der kunne være et samarbejdspotentiale.
Formålet med følgegruppen er at fungere som sparringspartner til ini
tiativgruppen i forhold til de udfordringer, der kunne opstå, og være
med til at udvikle en permanent drifts og finansieringsmodel. Medlem
merne af følgegruppen kunne fx være fra de boligsociale helhedsplaner,
kommunens beskæftigelsesindsats og indsats for psykisk sårbare, Ung
Holbæk og Holbæk Erhvervsforum. Det kunne også være en mulighed,
at der var politikere, fx fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområ
der, der deltog i følgegruppen.
Vores budget er:
Folkehuset Absalon i
København fungerer
som en udvidet dag
ligstue. Her kan du
hænge ud med venner
og naboer til bordten
nis, fællespisning, kon
certer, banko og meget
mere. Foto: Staunited
[CC BYSA 3.0] fra
Wikimedia Commons

Udgifter
Husleje
Forbrugsudgifter
Aktivitetsudgifter

300.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.

I alt

400.000 kr.

Indtægter
Rum til fællesskab
Dialog Holbæk

300.000 kr.
100.000 kr.
400.000 kr.
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