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Projektbeskrivelse: Aktivitetscentrum Bælum! 
 

Baggrund for projektet: 

Bælum borgere, foreninger og institutioner deltager aktivt i opbygningen af klyngesamarbejde mellem de 3 

større byer Bælum, Blenstrup og Terndrup samt de 16 omkringliggende landsbyer i den østlige del af Rebild 

Kommune. ”Rebild Øst Klyngen”. Vi har nu en fælles vision og fælles indsatsområder for hele Klyngen. 

 
I Rebild Øst er der højt til himlen og tæt til det hele!   
Med et bredt udbud af lokale kvalitetsprodukter og et aktivt foreningsliv byder området på alsidige 
oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren og den aktive sportsudøver. De autentiske og levende 
lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foretagsomhed, bringer nærhed og livskvalitet 
til den moderne familie, de unge, de erfarne og alle gæsterne. Her er aldrig kedeligt. 
 

 
Indsatsområder: 

- Fælles identitet, bosætning og markedsføring 
- Fælles mødesteder – mødesteder for unge 
- Infrastruktur – transport etc… 
- Foreningssamarbejde 
- Natur, stier og friluftsliv 
- Erhverv og turisme 

 

 

Vi har haft tendens til at sprede forskellige aktiviteter mere eller mindre tilfældigt forskellige steder i 

lokalområdet. Ofte har vi ikke engang fået snakket ordentlig sammen.  

Vi har via Klyngesamarbejdet fået skabt dialog mellem de mange aktører, og har fået øjnene op for, at hvis 

vi slår kræfterne sammen, samarbejder om en fælles plan med fælles mål, vil vi ikke kun kunne skabe et 

unikt fælles aktivitetscentrum lige midt i Bælum, mellem de mange aktørers faciliteter, men også via 

projektet yderligere styrke samarbejdet på tværs og organiseringen heraf. 

Forældre og ansatte fra hele Klyngen har været medskabende af et fælles” Kilden børne- og ungeunivers” 

med fælles mål og fælles ledelse - En rød tråd i udvikling af 3 afdelinger i Bælum, Blenstrup og Terndrup, i 

”Rebild Øst Klyngen” med plads til aldersgrupperne fra 0 – 18 år, både i dagtilbud (Dagpleje og børnehave), 

skole og i fritiden (SFO, KLUB og ungdomsklub).  

I Bælum er Kilden lige udbygget med plads til aldersgruppen 0-6 år. Der er sikret offentlig adgang til toilet, 

samt parkeringsplads. Kilden ligger centralt tæt på Hal og idrætsanlæg, Østhimmerlands Ungdomsskole, 

stor dagligvareforretning og ældrecentret. Rammerne bruges også af forskellige interessegrupper, 

flygtningefamilier, ældrevenner, ungdomsklub og aftenskolehold. Bælums aktivitetscentrum ønskes 

udviklet udendørs på arealet mellem disse og omkring Kilden – i centrum af Bælum. Nærhed og 

tilgængelighed samt mulighed for såvel aktiviteter som at hænge ud/ frihed er vigtige parametre. 
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I Bælum har vi fokus på sundhed og bevægelse i alle nye tiltag i og på tværs af foreninger og institutioner. 
Vi har ca. 40 flygtninge boende, hvor hovedparten er børnefamilier. Disse børnefamilier vil få stor glæde af 
et fælles aktivitetscentrum i forbindelse med børneuniverset, hvor der vil være et naturligt sted at mødes 
for en leg og en god snak for såvel børn og voksne. Et sådant område vil helt klart medvirke positivt i 
integrationen. 
 
Mange aktører, børn, unge, voksne og ældre har været involveret i ide´ faserne og projektmodningen (se 

samarbejdspartnere) og en styregruppe (se organisationsplan) har formået at indarbejde de fleste ideer og 

ønsker funktionelt i dette projekt, fordelt på 3 faser. Disse faser beskrives under ”Aktiviteter og delmål”. 

Rebild Kommunes Vision 2025:  Et sundt liv i en sund kommune! afspejles i dette projekt. 

Med fokus på 3 temaer: 1) sundt at leve og bo, 2) sunde oplevelser og 3) sundt erhvervsliv. 

Projektet understøtter endvidere følgende mål i LAG-Himmerlands udviklingsstrategi: Mål og aktiviteter, 

der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne - Basale serviceydelser: 

Mål 1: Fastholde og øge bosætning - Støtte nye aktiviteter og synliggørelse af disse samt attraktive 

muligheder for især børnefamilier. 

Mål 2: Styrke stedbundne potentialer - De lokale menneskelige ressourcer skal støttes og øges, hvilket kan 

ske både ved konkrete aktiviteter, via nye samarbejder og etablering af nye netværk. 

Mål 3: Støtte og udvikle bæredygtige naturaktiviteter. - Etablere og støtte aktive uderum for specifikke 

målgrupper, herunder mulighed for støtte til outdoor fitness, naturopholdsrum og aktivitetspladser. 

 

Formål: 

At skabe fælles centrale mødesteder, udeliv for alle aldre – fælles identitet – samarbejde på 

tværs – friluftsliv og masser af bevægelse for alle aldre, samt sociale zoner med mulighed for at 

hænge ud og danne nye relationer og venskaber! 

Vi vil skabe et spændende fælles aktivitetscentrum/uderum i Bælum, med plads til mennesker i alle aldre. 

Et sted som giver lyst til bevægelse og aktivitet og til at mødes på tværs af aldre, interesser og målgrupper.  

Et unikt møde- og aktivitetscentrum midt i Bælum, som understøtter relationer og venskaber og er et 

naturligt mødested. Et sted med højt til loftet, store vidder og mindre ”rum” i det store aktivitetscentrum. 

Der skal være mulighed for at få brugt vores fantasi, og at få erfaringer med forskellige naurelementer, for 

udfordring og mestring, for selviscenesættelse med lyd og programmerbare interaktive udfordringer.  

Der skal også være plads til at trække sig i små grupper, der være kuperet og små rum i form af beplantning 

samt redskaber som opfordre til aktivitet i små grupper og i større fællesskaber.  

At skabe det gode samarbejde på tværs af aktører og det gode forældresamarbejde, som er forudsætninger 

for det gode børneliv og børnenes måder at interagere på. Rammerne i det fælles aktivitetscentrum og 

involveringen i opbygningen af det understøtter processen med udviklingen af det gode samarbejde, det 

gode forældresamarbejde og hermed børnenes- og de unges-, ja, alle borgeres trivsel. 

Vi vil skabe et uderum/ et samlingssted for byens borgere, der opfordrer til bevægelse, sundhedsfremme 

og som i den grad appellerer til: 

- udeliv og aktiviteter på tværs af generationer - Udeværkstedsaktiviteter for de forskellige målgrupper -at 

mange flere børn og unge kommer ud i frikvarterer og i fritiden – flere voksne og ældre er aktive ude. 

- bevægelse / at bruge kroppen – og således understøtte også den tidlige sproglige udvikling, især hos 

drenge og vore flygtninge familier og børn med særlige sproglige udfordringer.  Motivation og mestring 
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(pilotprojekt i samarbejde med PPR) for 3-4 årige drenge med fokus på motorik, fællesskabsfølelse, 

sproglig- og matematisk forståelse og pædagogisk struktur. Plads til pigernes designprocesser samt 

organisering. Inddragelse af neuropædagogik (forskellen på drenge og pigehjerner) ved indretning.  

Leg og aktivitet på tværs af børn i dagplejealderen og børnehavealderen og igen skolealderen – lette 

overgange for såvel børn som forældre og professionelle. Bevægelse i undervisningen – udeundervisning i 

skole og fritid – bruge naturen/uderummet aktivt. - Fælles naturindsats for 0-3 årsområdet i hele Rebild 

Kommune. Øge naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri hos ansatte i dagpleje og i 

institutioner samt forældre, skabe rammer for fælles kurser udendørs. 

- Et funktionelt bålhus/ udekøkken som bruges året rundt af alle målgrupper, som et spændende mødested 

med forskellige aktiviteter. Bålhygge, sang, underholdning, undervisning, fællesspisning, sammenkomster, 

fødselsdage m.m.  

- Ældresagen/ ældrevenner og Kilden: ”Min gode ven” på tværs af alder – udelivs aktiviteter sammen. 

Plejehjemsbeboere besøger børn og omvendt. – muligheder for forskellige former for samvær, der skal 

være adgang til toilet, vand, ly og læ, borde og bænke samt opbevaring af grej til de forskellige aktivitets 

muligheder. 

Aktiviteter og delmål: 

Sammenskriv af borgernes- og samarbejdspartnernes ønsker, som er tilgodeset via 3 faser. 

Fase 1 (475 m2): 

• Sti/ bane med belægning til gående, cykler, løbehjul, barnevogne, rollatorer samt kørestole m.m. 

som sikrer at alle kan komme rundt, og som forbinder de forskellige områder. 

• Borde og bænkesæt 5 stk. så der er plads til at mødes på tværs af aldre og interesser (sociale 

relationer) 

• Overdækket område uden for dør ved dagplejerum. - Solsejl til at tage op og ned. Mulighed for at 

skabe læ og ly flere steder. 

• For at motivere yderligere til bevægelse skal etableres en bakke.  

• Multirum/opbevaringsskur samt opbevaringskasser/bænke rundt i uderummet, med plads til 

aktivitetsgrej til de forskellige målgrupper. 

• Klatresystem med rutchebane, fugleredegynge (grovmotorik) 

• Legehuse, sandkasse med borde og ting, som må bruges af alle. (fantasi, rollelege)  

Fase 2 (3600 m2): 

• Sti/ bane, som forbindes med fase 1, i samme materiale. Her bliver længere stræk, så der også kan 

køres på mooncar, gåes på stylter og løbes på løbecykler, rulleskøjter m.m. 

• Bålhuset skal hæves med 20-30 cm, der skal bygges et fast bål sted så det kommer op i højden, der 

skal etableres vand, et brændeskur og et skur til bålgrej. Der skal sættes et par sider op med bænke 

og borde. Der skal byges nyt træk i bålhuset. 

• 2 fodboldmål til plænen bag bålhuset 

• Bluetooth højtaler (som den i Blenstrup) her er der mulighed for bevægelse til musik for både unge 

og ældre. I Blenstrup er der startet qui gong op ved højtalerne hvor byens seniorer motionerer. Alle 

byens borgere kan mødes til børne eller voksen yoga (mindfulness). Der lægges fliser og beplantes 

rundt langs kanten rundt om højtaleren. 

• Hænge ud miljø/ fristed – uformelt mødested, stort ønske fra de unge. 

• Borde/bænke - hyggekroge 

• Parkourbane i kombination med et klatremiljø, agility og crossfitt - flere gymnastikbjælker. 

• Trampoliner  
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FASE 3 (1850 m2):  

• Pannabane til boldspil  

• Interaktive aktiviteter (programerbare til forskellige målgrupper) -  computer udfordringer ude, løse 

forskellige opgaver, ramme plet m.m. 

• Optegning af ostebaner – remontering basketballnet 

Elevrådet 6. -9. klasse har flere ønsker til en fase 4: 

“fiskerusenet”, skaterbane / løbehjulsbane / rulleskøjtebane /cykelbane, tarzanbane/ forhindringsbane 

med seje forhindringer – at vi må klatre på båltaget – flere udfordringer, vipper.  

 

Deltagere – Samarbejdspartnere – Organisering 

Navn Mailadresse Tlf. nr repræsenterer 

Styregruppe + arb. gr.    

Søren Jørgensen isojo@rebild.dk  30581192 Projektansvarlig 

Anja Torp Sørensen iatso@rebild.dk  99888019 Tovholder  

Pia Marianne Jensen ipmje@rebild.dk  22935457 SFO 

Tilde M. Christoffersen itmoc@rebild.dk  22293674 Børnehave 

Leif Laurberg Petersen llpe@rebild.dk  30105783 Skole/ ansvar aktivitetscentrum 

    

Arbejdsgruppe iøvrigt    

Jesper Lunøe jesper@lunoee.com  40597692 Lokalrådet 

Christoffer Lykke Christofferlykke@gmail.com  24859062 Borgerforeningen 

Marianne Riise mariannepedersen@live.com 29772110 Flygtninge 

Simon R. Stubberup Simon.riise.stubberup@rk-skole.dk  22511028 Unge 

Jette A. Nielsen Bjarne.friis.jette@hotmail.com  22928463 Kom. og private dagplejere 

Birgit og Poul E.Jensen Bipo17@hotmail.com 99337287 Ældre vennerne 

Kristina Andersen denkri@live.dk  40829904 Forældre/ kontakt erhverv 

    

Samarbejdspartnere    

Bente Søgaard Bente22232430@gmail.com  22232430 Rebild Øst Klyngen 

Sabrina Munk smjo@rebild.dk  99889434 Rebild Kom. Ungdomsskole  

Berno Jacobsen oeu@oeu.dk  98337075 Øst Himmerl. ungdomsskole 

Henrik Bundgaard  henrik@tom-pedersen.dk  60613711 Bælum/Solbjerg Idrætsforening 

Steffen H. Nielsen shp@jutlander.dk  22288575 Bælum Hallen 

Kjeld Kragh bsifjerbold@gmail.com  22312613 Øst Himmerl. Kunstgræsbane 

Lukas Christiansen 0502278@spar.dk 98337001 Erhvervslivet 

Inger M Engelbrektsen Ingermarie_engelbrektsen@yahoo.dk  20781255 Menighedsrådet 

Tina S. Lindgaard lchimmerland@rebild.dk  99887950 Læringscenter Himmerland 

Jacob Kiib jaki@rebild.dk  99889988 Rebild Kommune Anlæg 

Henrik Christensen Hc221052@gmail.com  61189373 Ældrerådet 

    

Sponsorer Se finansieringsplan bilag 2.   

Lokale erhvervsdriv. info@baelumsmeden.dk  52274701 Tovholder Morten Riise 

Foreninger iatso@rebild.dk  99888019 Tovholder Anja Torp Sørensen 

Private denkri@live.dk  40829904 Tovholder Kristina Andersen 

sponsoraktiviteter denkri@live.dk  40829904 Tovholder Kristina Andersen 

leverandører iatso@rebild.dk  99888019 Tovholder Anja Torp Sørensen 

    

Fonde og Puljer iatso@rebild.dk  99888019 Kontakt Anja Torp Sørensen 
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Tidsplan – Milepælsplan: 

Fase 0  1/1 18. – 1/7 18. Rebild Kommunes projektansvar/regnskab 

Fase 1  1/8 18. – 1/10 18. 

Fase 2 1/2 19 - 1/9 19. 

Fase 3 1/3 19. – 1/9 19. (om muligt fremrykkes denne fase) 

 

Budget – Finansieringsplan 

Budgetpost leverandør Beløb exc. moms 
Fase 0   

*Toilet Rebild Kommune finansierer/anlægger  50.000 

*Hegn og græsareal Rebild Kommune finansierer/anlægger 200.000 

*Ny P – plads   Rebild Kommune finansierer/anlægger  175.000 

Budget kommunens andel fase 0 *Projektansvar/regnskab Rebild Kommune 425.000 

Nedrivning gl. skur Leje rendegraver 5.000 

Bortskaffelse affald fra gl. skur Fjernelse af beton 10.000 

Frivillige timer Samarbejdspartnere fase 1, bilag 2.B 20.000 

Egenfinansiering Fase 0 ialt Ikke budgetlagt 35.000 

   

Budget fase 1   

41 produkter inc. installation Kompan tilbud nr. Q40614-7 518.565 

Multihus til aktiviteter/ grejskur Elmerhøj 235.500 

Overdækning læ/ly Elmerhøj 57.900 

Bane/sti fase 1 Elmerhøj 47.800 

Sponsorskilt Degn Grafisk 1.736 

Indvielse  Traktement  2.000 

revision  3.000 

Budget ialt fase 1  866.501 

   

Projektkoordinering/ regnskab Medarbejdertimer Kilden fase 1, bilag 2.B 60.588 

Frivillige timer Samarbejdspartnere fase 1, bilag 2.B 26.400 

Egenfinansiering Fase 1 ialt Ikke budgetlagt 86.988 

   

Fase 2.a.   

32 produkter inc. installation Kompan tilbud nr. Q40861-4 967.747 

2.a. ialt  967.747 

   

Fase 2.b.   

Bålhytte/ læ/ bålsted/ træk i tag Elmerhøj 78.852 

Sponsorskilt Degn Grafisk 1.736 

Indvielse  Traktement + underholdning 5.000 

revision  3.000 

2.b ialt  88.588 

Budget ialt fase 2  1.056.335 

   

Projektkoordinering/ regnskab Medarbejdertimer Kilden fase 2, bilag 2.B 67.750 

Frivillige timer Samarbejdspartnere fase 2, bilag 2.B 14.600 

Egenfinansiering Fase 2 ialt Ikke budgetlagt 82.350 
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Fase 3   

Pannabane Kompan tilbud nr. Q40862-3 79.817 

MeMo interaktive udfordringer Lekolar tilbud 414.190 

Maling til opmaling af oste m.m. anslået 500 

Sponsorskilt Degn Grafisk 1.736 

Indvielse  Traktement  2.000 

revision  3.000 

Budget ialt fase 3  501.243 

   

Projektkoordinering/ regnskab Medarbejdertimer Kilden fase 3, bilag 2.B 81.576 

Frivillige timer Samarbejdspartnere fase 3, bilag 2.B 8.400 

Egenfinansiering Fase 3  Ikke budgetlagt 89.976 

   

Beplantning  (Matas Miljø fond søges specifikt hertil)   

Frivillig arbejdskraft  Ca. 6.000 

   

   

Finansieringsplan:   

Fase 1   

Egenfinansiering  Samarbejdspartnerne – Kilden, lokalrådet 236.264 

Sponsorater erhverv og private + kommunal momsudlign.KM 17½% = 8.750 kr. 50.000 > 58.750 

Fonde privat organiserede + KM 101.541 kr 580.237 > 681.770 

Finansiering fase 1 Netto + kommunal momsudligning = brutto 866.501 > 976.792 

   

Projektmedarbejdere Kilden  60.588 

Frivillig arbejdskraft  6.400 

Egenfinansiering Fase 1 ialt Ikke budgetlagt 86.988 

   

Fase 2.a   

Egenfinansiering Samarbejdspartnerne - Kilden 97.747 

Fonde offentlige LAG, LOA, Friluftsrådet, landdistriktspuljen 870.000 

Fase 2.a. ialt  967.747 

Fase 2.b   

Egenfinansiering Samarbejdspartnerne - Kilden 13.588 

Fonde privat organiseret St. Brøndum Sparekasses fond + 17½% 13.125k 75.000 > 88.125 

Fase 2.b ialt Netto + kommunal momsudligning = brutto 101.713 

Finansiering fase 2  1.069.460 

   

Projektmedarbejdere Kilden  67.750 

Frivillig arbejdskraft  14.600 

Egenfinansiering Fase 2 ialt Ikke budgetlagt 82.350 

   

Fase 3   

Egenfinansiering  Samarbejdspartnerne 101.243 

Sponsorater erhverv og private + kommunal momsudlign.KM 17½% = 5.250 kr 30.000 > 35.250 

Fonde privat organiserede + KM 64.750 370.000 > 434.750 

Finansiering fase 3 Netto + kommunal momsudligning = brutto 571.243 

   

Projektmedarbejdere Kilden  81.576 

Frivillig arbejdskraft  8.400 

Egenfinansiering Fase 3  Ikke budgetlagt 89.976 
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Informations – og formidlingsplan 

Der informeres løbende på Bælum byportal, Kildens facebookside, forældreintra Kilden, Rebild Øst 

Klyngens hjemmeside www.rebildøstklyngen.dk og – facebookside med samme navn samt Rebild 

Kommunes facebookside. 

Der sendes løbende pressemeddelelser til lokalaviser, Nordjyske, DR. og TV2 Nord m.fl. 

Ligesom der afrapporteres til fonde og sponsorer, som også inviteres til indvielser af de hver fase. 

 

Evaluering  

Der evalueres kvantitativt på antal nye aktiviteter og antal brugere i forhold til før projektstart.  

Og kvalitativt på klassetrivsel.dk , hvor vi laver vores eget evalueringsværktøj og selv bestemmer, hvad der 

skal evalueres. På klassetrivsel kan børnene få oplæst spørgsmål og tilkendegive deres egen mening. 

Derudover har eleverne også mulighed for at ytre sig gennem deres elevråd, som talerør.  

Der evalueres ydermere på fællesmøde for alle samarbejdspartnere. 

Forankring – fremtidig drift 

Kilden Børne- og Ungeunivers stiller arealet til rådighed for alle borgere og samarbejdspartnere. Da 

projektet er så omfattende at ingen af de øvrige samarbejdspartnere har kapacitet til udæg for fondsmidler 

samt til at forestå projektledelse forestår Kildens ledelse og administration projektledelse, udlæg samt 

projektregnskab på vegne af samarbejdspartnerne. Projektet er således forankret her, med leder af Kilden 

Børne- og Unge univers, Søren Jørgensen som ansøger på vegne af samarbejdspartnerne. Tovholder for 

projektet og kontakt til fonde er daglig leder af dagtilbud og SFO, Anja Torp Sørensen. 

Kilden forestår fremtidig drift og vedligehold i samarbejde med samarbejdspartnerne, koordineret af 

serviceleder Leif Laurberg Petersen. 

 

Bilag: 

Overordnet projektbeskrivelse ”Aktivitetscentrum Bælum” 

1. Illustreret overblik 

2. Detaljeret budget denne ansøgning 

2a Samlet budget og finansieringsplan denne fase 

3. Samarbejdspartnere 

Rebild Øst Klyngens udviklingsplan er under udarbejdelse, dette projekt indgår heri. 

 

Da ingen andre af samarbejdspartnerne er i stand til at løfte et så stort fælles projekt, har Kilden Børne- og 

ungeunivers påtaget sig opgaven at være projektansvarlig og at søge supplerende midler på vegne af de 

mange samarbejdspartnere, varetage økonomi og regnskab. 

 

http://klassetrivsel.dk/

