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Fokusområde

x☐ Mulighedernes Danmark ☐ Kvalitet i kysternes turistbyer

Projektnavn

Nørager Multivers

Indsæt evt. billede

Juridisk ansøger

Organisation     Nørager Boldklub
Adresse     Rygårdevej 1A, Nørager
Postnr. og by 8961 Allingåbro
Kontaktperson     Dorthe Fuglsang Krabbe
Telefon (di-
rekte)

29422824

E-mail dorthe_fugl@hotmail.com 

Projektadresse

Adresse     Rygårdevej 1A, Nørager
Postnr. og by 8961 Allingåbro
E-mail     dorthe_fugl@hotmail.com og annette@rytmos.dk

mailto:dorthe_fugl@hotmail.com
mailto:dorthe_fugl@hotmail.com


ANSØGNING TIL STEDET TÆLLER
Side 2/8

I det følgende skal I beskrive projektets indhold. Alle punkter skal besvares. Under hvert punkt udfyldes de grå felter. Under-
spørgsmålene kan slettes undervejs.

Generelt er det en fordel at holde svarene korte og præcise. Vær så konkret som muligt. Ansøgningen må max fylde 8 sider
ekskl. bilag.

Hvis I har spørgsmål, kan I se mere på www.stedet-tæller.dk eller kontakte sekretariatet på e-mail info@stedet-taeller.dk frem til 
den 30. september 2013.

Hvad er projektets formål?

Nørager Multivers vil åbne sportsverdenen og tænke andet samvær og fri leg ind i landsbyens nye samlingssted 
samt kombinere det med tilbud om sund mad. I en arkitektonisk smuk sammenføjning af gammelt klubhus og ny 
multihal opbygges et indendørs legeunivers, hvor børn i alle aldre får lemmer og sanser i spil, og hvor familier fra 
landsby og opland samt gæster/turister danner fællesskaber uden nødvendigvis at have sport som interesse. Et 
kreativt familieunivers med vægt på samvær om motorik og læring, leg og fantasi samt sund mad i cafeen.

Hvad er projektets gode idé?

- I stedet for at overdække mellemrum mellem gammelt klubhus og kommende multihal med grimme plastiktag-
plader, ønsker vi at skabe et nyt rum til samvær. En arkitektonisk smuk sammenføjning, der også er skæv, sjov 
og utraditionel, danner rammen om et indendørs legeunivers på ca. 100 kvadratmeter. Sammenføjningen er 
samtidig indgang både til café og køkken i klubhus og til hal, hvor foyerens 56 kvadratmeter er en del af legeu-
niverset, som slet ikke kan stoppe og derfor fortsætter inde på hallens endevæg.

- Her kan der opstå nye relationer og nye netværk mellem både voksne og børn. Her kan vi bruge styrken i for-
skelligheden ved at styrke samværet på tværs af interesser.

- Her tænker vi ud over de traditionelle sportsgrene og tænker motorik, leg og læring ind, så børnene har det 
sjovt, mens de voksne dyrker sport – eller simpelthen dukker op, fordi her er godt og rart at være. 

- Her kan vores lokale vuggestue/børnehave komme og lege. Her kan dagplejerne mødes og deres børn lege på 
tværs.

- Her kan gæsterne fra vandrehjemmet i den gamle brugs kigge ind og være med.

- Her kan landsbyens ældre sætte sig med en kop kaffe og opleve ungerne fræse rundt.

- Her kan børn og voksne sammen fremstille ernæringsrigtig kost fra bunden og arrangere sund-mad-fælles-
spisninger.

- Her kan holdes møder, vises film, arrangeres foredrag og og og... i cafeen, mens ungerne boltrer sig i legeuni-
verset.

Hvad er baggrunden for projektet?

· Projekt ’Nørager Multivers’ opstod i foråret 2013 blandt en fire-fem Nørager-nørder, der vil bruge styrken i for-
skelligheden og tænke samvær på tværs af interesser og kulturer. Projektet er et delprojekt i forbindelse med 
byggeri af ny multihal på boldbanerne ved det gamle klubhus i landsbyen Nørager på Djursland.
· For syv – otte år siden deltog 40 Nørager-beboere i et udviklingsseminar forestået af DGI. Gruppen opfandt 

konceptet ’Fra vugge til krukke’ om en stort byggeri, der kunne rumme alskens foretagsomhed i vores landsby 
med undtagelse af kirkelige handlinger, so to speak. Konceptet blev ikke til virkelighed, men initiativet til at 
handle døde ikke. Projektet har ændret sig undervejs, og nu er vores nye multihal på byggestadiet.
·
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Hvordan indgår projektet i lokalsamfundet og kommunale strategier?

- Nørager blev i foråret kåret som Årets Landsby 2013 i Region Midtjylland på baggrund af vores 
sammenhold, fælles aktiviteter og målrettede indsats for ikke bare lige at overleve som fredfyldt bo-
sted for ældre, men for at leve godt som lille lokalsamfund i udvikling. 

- Nørager har 300 indbyggere, og mange af vores unge vælger at blive her/komme tilbage som voks-
ne. Her er faktisk tilflytning, og derfor er der brug for fortsat at udvikle aktiviteter og gøre indsatser 
på alle mulige planer, idet stagnation vil medføre fraflytning med de konsekvenser, der ligger deri. 

- Vores to største foreninger, Nørager Beboerforening og Nørager Boldklub, har et fint samarbejde, 
og masser af tiltag og arrangementer løses via frivillig arbejdskraft. 

- Eksempler på tiltag: Oprettelse af den selvejende institution Nørager Børnehave i gammel skole. Til-
bygning til klubhus. Fælles videreførelse af købmandsbutik indtil privat overdragelse igen – dog til 
nogle af byens ildsjæle.

- Eksempler på arrangementer i forsamlingshus og på boldbanerne: Lucia-optog, fastelavn, høstfest, 
revy, fællesspisninger, loppemarked, Skt. Hans aften og ikke at forglemme vores fire dage lange 
sommerfest med op til 1000 gæster, idet festen er uhyre populær i hele omegnen også.

- Norddjurs Kommunes strategi ift. kommuneplaner med videre er netop at understøtte  decentrale 
løsninger for landsbyerne i kommunen med henblik på forsat udvikling.

Hvad karakteriserer det udvalgte område og den geografiske sammenhæng?

- Ved den nordligste af Nøragers seks indfaldsveje ligger Nørager Boldklubs baner med klubhus og 
kommende multihal. Her er gode parkeringsmuligheder for cykler og biler. Det er landsbyens sam-
lingssted ift. sport og mange andre arrangementer. Ind mod landsbyen er kirkegården og kirken nær-
meste nabo, mens der på to andre sider er skov, ådal og åbne marker. Overfor ligger det nyeste par-
celhuskvarter, hvor der til stadighed bygges nye huse. 

Hvad er projektets indhold og aktiviteter i udviklingsfasen?

Udviklingsfasen vil rumme samarbejde med hyret arkitekt og ingeniør for at få udarbejdet planer og 
tegninger over selve sammenføjningen mellem klubhus og multihal. 
Desuden indhentes byggetilladelse, og der arbejdes videre på at skaffe øvrig finansiering. 
Endelig fortsætter idéudvikling ift. indretning og design, fortrinsvis som frivilligt arbejde i nørdgrup-
pen bag projekt Nørager Multivers.

Hvad er projektets indhold og aktiviteter i realiseringsfasen?

 
Opbygning af sammenføjningen på 100 kvadratmeter. 
Fortsat idéudvikling ift. indretning og design, der skal kreere et stemningsskabende og fantasifuldt 
indhold, som vi har en mand, der kan lave. For eksempel: Dinosaurernes verden i print på folie; even-
tyrslottet med omgivelser på legegulvtæppe; underfulde tapeter, som byder dig ind i cirkus, ud på sa-
vannen eller op i rummet. Stemningen tilsættes passende legeredskaber – og vupti: Et legeunivers er 
skabt. (Når det hele er slidt, erstattes det med nye verdener.)
Den beskrevne stemning forgrener sig ind i det åbne café-køkken-miljø i det gamle klubhus, hvor børn 
og voksne sammen kan lave sund og ernæringsrigtig mad fra bunden. 
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Hvilke aktiviteter er der, når projektet er realiseret?

 Vision: 
Ungerne fræser rundt i et indendørs legeunivers og får lemmer og sanser i spil. Alle andre må gerne være med, hvis de ikke er 
i sportens verden på den ene side eller snupper en kop kaffe eller laver sund mad til aftenens fællesspisning på den anden 
side. Børn i alle aldre udforsker eller udvikler nye eventyr i hjørner og under taget, på vægge, gulve, trapper og gelændere, der 
er udsmykkede med motorik og læring, leg og fantasi for øje. Hér er måske cirkusagtigt – og dér måske en jungle. Hér er må-
ske hulemandens bolig – og dér måske planeten Pluto. Hér en lodret klatrelabyrint – og dér en vandret hule i tre-fire meters 
højde med en rutsjebane til nedturen. Hér bogstaver at hoppe rundt på – og dér tal til det samme. 
Multivers-kombinationen af diverse sportsgrene, legeuniverset og tilbud om sund mad skaber et bredt samlingssted, der fore-
ner interesser, aldre og kulturer. Her bliver godt og rart at være, og den samlede plads gør det naturligt også at holde møder, 
fællesspisninger og andre former for samvær her.

Hvordan er projektet organiseret?

Nørager Multivers er et delprojekt  i forbindelse med byggeri af ny multihal. Delprojektet styres og 
idéudvikles af en fire-fem Nørager-nørder, der vil bruge styrken i forskelligheden, tænke samvær på 
tværs af interesser og tænke i helheder, der også omfatter ernæringsrigtig kost.
Nørager Boldklub står som formel ansøger, idet klubben står for byggeriet af multihallen. Nørager 
Boldklub har et godt samarbejde med Nørager Beboerforening. Begge foreninger er stærkt forankrede 
i lokalsamfundet, der deltager i og følger projektet med stor interesse.
Byggeriet af multihallen er støttet af Norddjurs Kommune med 1 million kr. kontant og garanti for 
lån på 1 million kr. Byggeriet er desuden støttet af LAG Djursland med 835.000 kr.
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Budget for projektudviklingsfasen

Angiv projektudviklingsfasens budget på hovedposter inkl. moms. Udgifter til eksterne rådgivere skal præciseres. Budgettet skal 
afspejle de beskrevne aktiviteter.

Aktivitet Beløb i kr.
Arkitekt/ingeniør 85.000
Byggetilladelse 10.000
Delvis idéudvikling af indretning og design, resten frivilligt arbejde 30.000
        
        
        
        
        
I alt 125.000

Finansiering af projektudviklingsfasen

Angiv, hvordan I finansierer udviklingsfasen. Der vil i udviklingsfasen være mulighed for at opnå økonomisk støtte til projektets 
eksterne faglige rådgivere med op til 125.000 kr. inkl. moms. Eventuelle øvrige omkostninger og tid til projektudviklingen afhol-
des af ansøger.

Bidragyder Beløb i kr.
Stedet Tæller 125.000
 Frivilligt arbejde uden finansiering     
        
I alt 125.000
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Budget for realisering

Angiv det forventede budget for realisering. Budgettet skal afspejle de ønskede aktiviteter og kvalificeres i den følgende projekt-
udviklingsfase.

Inden for fokusområdet Mulighedernes Danmark forventer Realdania at udvælge og støtte realisering af op til 8 projekter med et 
samlet støttebeløb på 20 mio. kr., svarende til ca. 2,5 mio. kr. pr. projekt - dog maksimalt 70 procent af de samlede udgifter. 

Inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer forventer Realdania at udvælge og støtte realisering af op til 5 projekter 
med et samlet støttebeløb på 17 mio. kr., svarende til ca. 3,4 mio. kr. pr. projekt - dog maksimalt 70 procent af de samlede udgif-
ter.

Støttemodtagere er selv ansvarlige for at betale evt. skat og moms af den tildelte støtte, idet modtagerens skatte- og momsfor-
hold er Realdania uvedkommende i enhver henseende.

Aktivitet Beløb i kr.
  Byggeri af sammenføjning mellem ny multihal og gammelt klubhus 1.755.000
  Akustik, lyddæmpende beklædning  100.000    
  Labyrint og klatrevæg med tilbehør 200.000    
 Lærings-gulvprint, dekoration af vægge, magnetvæg, udendørs termoplast 250.000    
 Motorik, lege- og læringsudstyr 300.000
 Babymiljø m. sofa, borde, stole, garderobe, storskærm 395.000
 Køkkenfaciliteter 300.000
  Diverse 100.000

I alt 3.400.000

Finansiering af realisering

Angiv, hvordan I planlægger at finansiere projektet. Skriv, hvilke bidragydere I har tilsagn fra eller har ansøgt/planlægger at an-
søge, og hvilket beløb der er tale om for hver bidragyder.

Bidragyder Beløb i kr. Tilsagn / ansøges (Her anføres, om 
beløbet allerede er bevilget, eller 
om der er ansøgt/ planlægges at an-
søge om det)

Stedet tæller 2.500.000  Ansøges
Egen finansiering 200.000  Tilsagn
Elro-Fonden 575.000 Ansøges
Lokale og Anlægsfonden 125.000 Ansøges
            
I alt bevilget     200.000
I alt ansøgt / ansøges hos fonde     3.200.000

Forventet ansøgt støttebeløb fra Stedet Tæller til realisering: 2.500.000

Er ansøger momsregistreret? (Ja / nej)  Ja
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Beskriv forventede indtægter og udgifter forbundet med aktiviteter efter realisering.

Stor frivillighed, men daglig rengøring foretages af ansat. Driften skal ansøger, Nørager Boldklub, 
stå for. Sammenføjningen med de udvidede anvendelsesmuligheder vil tiltrække en bredere 
brugerskare og skabe samlet og større aktivitet. Derved stiger brugerantallet og dermed bruger-
betalingen. Der er derfor planlagt, at der via den nye multihal skal ansættes en medarbejder, som 
skal stå for den daglige drift. 

Tidsplan for projektet

Redegør for den overordnede tidsplan og indholdet af de forskellige faser for gennemførelse af projektet. Der gøres opmærk-
som på, at realiseringsfasen senest skal være planlagt igangsat medio 2015 for at komme i betragtning.

Tidsrum Aktivitet
1/1 - 18/8  2014 Udviklingsfasen
1/10 2014 - 1/4 2015 Byggefasen
        
        
        
        
        
        

Særlige bemærkninger
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Underskrift

Dato Navn
18. 10. 2013 Dorthe Fuglsang Krabbe

Bilag (vedlagt i A4 format)

Relevante kort og billeder af de berørte områder, bygninger, byrum, landska-
ber, mv.
Aftaler (fx med ejer af berørte bygninger, andre bevillinger mv.)
Andet relevant materiale, der kan supplere ansøgningen.

Ansøgningen indsendes i 10 eksemplarer i papirform samt som pdf-fil på cd eller usb-stik til:
Dansk Bygningsarv, Mrk. Stedet Tæller, Borgergade 111, 1300 København K
Husk at mærke kuverten Mulighedernes Danmark eller Kvalitet i kysternes turistbyer


