Magleby den 28.5.2018

Ansøgning til Landsby- og Udviklingspulje Stevns kommune.

På vegne af Magleby Forsamlingshus og med støtte fra Magleby-Klippinge Landsbylaug, der
omfatter alle nærområdets øvrige foreninger, søges der hermed om kr. 100.000,00 fra Landsby- og
Udviklingspuljen til energirenovering af Magleby Forsamlingshus.
Projektet, der omfatter udskiftning af det eksisterende ældre oliefyr til luft-til vand varmepumpe,
udskiftning af vinduer og efterisolering, tænkes samfinansieret med midler fra Landsby- og
udviklingspuljen, egne midler samt øvrige fondsmidler
Vores område er attraktivt, folk flytter hertil pga. Skelbækskolens gode ry, rimelige huspriser, bare
15 km til Køge, togstation i Klippinge, busforbindelse til Rødvig og Køge, daginstitutioner, skov,
strand, stilhed - det er simpelthen et godt sted at være for store og små. Vi ønsker, at være del af et
lokalsamfund, som giver mulighed for de gode fællesskaber, som man som borger selv har
indflydelse på. Vi ønsker, at forsamlingshuset skal blive et naturligt samlingssted og centrum for
vores lokalsamfund, og vil gerne kunne gøre huset lettere tilgængeligt og åbne op for mange flere
aktiviteter, året rundt.
Magleby forsamlingshus har, i samarbejde med landsbylauget, hen over vinterperioden 2017/18
været vært for en række workshops for borgere i Magleby-Klippinge området under overskriften:
Hvad skal der til for at Magleby-Klippinge bliver et endnu bedre sted at bo?, Hvad kan du selv
gøre?, Hvad kan vi sammen gøre? og hvad må vi have hjælp af andre til? De afholdte Workshops
var været velbesøgte og har været opdelt i børn (2 aldersgrupper), voksne og eksisterende
foreninger i lokalområdet inkl. Magleby/Holtug menighedsråd og Skelbæk Friskole. Blandt de
fremmødte var borgere, som ikke tidligere har været ”med til noget” - men som så
forsamlingshuset, som et mødested, når man ikke har børn, eller er aktiv i folkekirkeregi. Der blev
nedsat forskellige arbejdsudvalg og interessegrupper, der allerede er i fuld gang med forskellige
tiltag i Magleby-Klippinge-lokalområdet, både for børn og voksne. Eksempelvis planlægger børneunge-gruppen at afholde første NON-A fest for 6-9 klasserne på Stevns i Magleby forsamlingshus
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Fælles for alle fremmødte ved workshopsene, var ønsket om en let tilgængelig ramme for de gode
fællesskaber -et naturligt mødested i lokalsamfundet. Det faldt naturligt for alle at omtale
Forsamlingshuset, som det sted, hvor langt de fleste af de aktivitetsforslag, der kom frem, kunne
afholdes, ude som inde. Forsamlingshuset er her allerede og ses som en kulturinstans i lokalområdet
- et fantastisk gammelt kridtstenshus med en flot sal og med mange traditioner, som alle ønsker at
bevare.
Indbyggerne i Magleby og Klippinge ser huset som et potentielt omdrejningspunkt for fællesskaber,
og der er mange, der ønsker at benytte sig af huset. Ønsket er at kunne stille forsamlingshuset til
rådighed, uden at det skal koste noget, for en
strikkeklub/brætspilleaften/børneloppemarked/danseaften eller andet. Vi er også i dialog med

madsamling.dk, med henblik på at få etableret en satellit af Madsamling Stevns, distributør af
stevnske produkter, i forsamlingshuset. Problemet er, at det pt. koster ca. 750 kr. at varme
forsamlingshuset op en alm. vinterdag. Det betyder, at huset næsten udelukkende benyttes til
udlejning til fester, hvor der er en indtægt, der kan betale varmeregningen. Så for at give mulighed
for udvikling af flere fælleskaber i lokalområdet og for at bevare de gamle, kræver det, at vores
gamle forsamlingshus får en energirenovering.
De sidste 23 år har forsamlingshusets ildsjæle med stor succes afholdt fællesspisninger ca. 1 gang
om måneden - en aften hvor mellem 70 og 120 borgere stimler sammen ved langbordene. Vi ønsker
at understøtte det gode naboskab og at skabe større samhørighed blandt de spisende ved bla. at
bruge de første 10 min. på at vi går hen og hilser på en person, vi ikke lige kender og fortæller
hinanden hvor vi bor, sammen med hvem og hvor længe vi har boet der. En anden måde, vi
forsøger at skabe en anderledes snak ved bordene på er, ved at vi har taget billeder af huse fra
lokalområdet, som tidligere har haft et andet formål end nu. Hvem ved hvad det har været?, hvem
har gode historier fra det hus? osv.
Magleby-Klippinge landsbylaug er en spirende fælles paraplyorganisation for foreningerne i
nærområdet. Landsbylauget har som formål at få foreningerne til at samarbejde og dermed udnytte
kræfterne i lokalområdet på bedst mulig vis. Repræsentanter fra foreningerne mødes jævnligt i regi
af lauget og mange projekter ligger i støbeskeen: Pt arbejder vi på at få oprettet en fælles digital
platform, hvor der vil være introduktioner og links til alle de forskellige foreningers sider, samt en
fælles kalender over begivenhederne i vores lokalsamfund. Der ud over arbejdes der på et
velkomstmateriale for nye indbyggere, der introducerer til alle de lokale foreninger og attraktioner
og har et kort med de fine vandreruter og særlige destinationer i nærområdet, og vi er så småt i gang
med at se på mulighederne for at etablere en mødeplads midt i Magleby, i form af et nyt bytorv
foran forsamlingshuset.
Vi håber at komme i betragtning til denne pulje og ser frem til et positivt svar.
Venlig hilsen
På vegne af Magleby forsamlingshus i samarbejde med de øvrige foreninger i Magleby og
Klippinge- aka Magleby-Klippinge Landsbylaug.
Niels Baere
formand for Magleby forsamlingshus

