SHH Projektmøde den 12.03.2019
Tilstede: Lasse, Kurt, Niels, Dorothea, Jens Arentzen (Kunstner, Udvikler & Producent), Lone
Referent: Lone (noter Kurt)
Sted: Jystrup Aktivitetshus

Projekt & Finansiering
Der er meddelt på facebook at generalforsamlingen i Søholmhus d. 12.03.18, er udsat indtil vi har haft et
afklarende møde med kommunen vedr. det fremtidige arbejde. Vi venter stadig på svar på henvendelse fra
Jeanne Breinholdt Skelmose – Teknik og Miljøcenterchef.

Aktiviteter
Niels havde inviteret Jens Arentzen med til aftenens møde. Jens er skuespiller, instruktør,
manuskriptforfatter og foredragsholder og driver en socialøkonomisk virksomhed. Jens har i samarbejde
med Skjoldenæsholm Gods et projekt kørende omkring indretning af den gamle brandstation på godset.
Planen er at indrette et atelierværksted som kan bruges af både manuskriptforfattere og andre
virksomheder. Vi fik et indblik i hvordan man arbejder med princippet ”White Wall”. På Skjoldenæsholm
har man ikke store velegnede sale og derfor kunne Søholmhus være en god mulighed for et samarbejde.
Lasse fortalte om Søholmhus og de udfordringer vi har i øjeblikket. Jens var imponeret over alt det arbejde
der er lagt i det gennemarbejdede projekt og bød ind med forskellige vinkler på det videre arbejde – også i
forhold til klyngen. Ligeledes drøftede vi indretningen af sceneområdet samt udgange til de grønne
områder.
Jens foreslår at vi, sideløbende med Søholmhus projektet, allerede nu begyndte at lave nogle tiltag
der synliggør /profilere Jystrup. Større arrangementer vil kunne afholdes på skolen i ferietider eller i
weekenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannelse i velvære i Jystrup.
Weekendkurser og lignende.
Psykoterapikurser og coaching.
Børn og bevægelse.
Afstresning i naturlige omgivelser.
Messe med lokale fødevareproducenter.
Konferencer om livskvalitet.
Aftener om School of Living.
Slow Living, samt Slow Education, Slow food (Kurts specialitet).
Terapeutkonferencer kan arrangeres på landsplan.
Familieuge.
Afholdelse af smerte konferencer.

Vi indleder nu en dialog med Jens’s fundraiser Dennis, der kan være behjælpelig med at søge midler.
Der kan f.eks. søges midler i Oak Foundation http://www.oakfnd.dk til for- og pilotprojekter.
Derudover kunne et medlemskab hos fonde.dk være en god ide.
Vi arbejder ligeledes videre med de synergier der blev identificeret mellem White Wall projektet og
Søholmhus projektet. Ligeledes tilbød Jens sine kompetencer i forhold til at hjælpe projektet på vej, rent
kommunikativt – et samarbejde vi ser rigtig meget frem til at tage fat på.
Tak for et super informativt og idérigt møde.

