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Pressemeddelelse
Lad os hjælpe hinanden i Nimtofte
Borgere i Nimtofte får nu mulighed for at tilmelde sig en hjælperbank for frivilligt ulønnet arbejde, der
kan styrke byens foreningsliv og/eller give en hjælpende hånd til byens bestyrelser.
”I samarbejde med nogle af Nimtoftes foreninger bl.a. Borgerforeningen og Nimtofte Kulturhus,
forsøger vi at etablere en “Hjælperbank” for praktiske hænder og viden, som bestyrelser og foreninger
i Nimtofte kan trække på. De almennyttige opgaver er ulønnede og kan være alt indenfor praktiske og
tekniske opgaver, viden man gerne vil dele, social støtte i form af
besøgsven eller bare hobby, man gerne vil dele med andre” siger
Mette Udengaard, som er blevet ansat på projektet. ”Det kunne jo
for eksempel være en Landsbypedelgruppe, som kan hjælpe med
at holde byen pæn!”
”Vi sender en pjece ud til alle husstande indenfor byskiltene her i
løbet af oktober og november 2015. Denne følges op med et
interview – enten personligt eller telefonisk – èn vej ad gangen. Jeg
håber rigtig meget, at borgerne vil modtage projektet positivt og
bruge 10 minutter på at besvare mine spørgsmål,” siger Mette og
håber, at de vil bidrage med tilsagn om hjælp, lige fra et par timer
en gang imellem til måske mere omfattende opgaver – alt er
velkomment. Mette Udengaard understreger, at der udelukkende er
tale om ulønnet frivilligt arbejde. Bag pjecen står Kulturhuset,
Borgerforeningen og Nimtofte Distriktsråd.
”Man skal ikke på noget tidspunkt føle sig forpligtet, selvom du giver
tilsagn til, at du gerne vil hjælpe med noget. Med hjælperbanken får
byen en liste over borgere, der har sagt ja til, at de må kontaktes om
hjælp til en frivillig opgave. Men hvis du ikke har tid, når du bliver
kontaktet, så er du helt i din gode ret til at sige: ”Nej tak ikke denne
gang” siger Mette.
Mette tilføjer ”På samme måde kunne det også være interessant at arbejde på en Grejbank i byen. En
liste med materialer og værktøj, som kan lånes eller lejes, så vi ikke alle sammen behøver at
investere i en flishukker eller et partytelt. Så det tager jeg også med på vejen rundt i byen!”
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Projekt Social Bæredygtig Landsby i Nimtofte
Baggrunden for Hjælperbanken er, at Nimtofte siden 2013 været en del af et projekt under det
tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der i store træk omfatter udvikling af en generel
model for den socialt bæredygtige landsby gennem social- og erhvervsmæssig iværksætteri og
nytænkning i samarbejde mellem foreninger, institutioner og erhverv.
Arbejdet i Nimtofte er gået ud på at udvikle en organisationsmodel for et kombineret uddannelses-,
kultur- og erhvervscenter i Nimtofte og at gøre Nimtoftes uudnyttede potentielle ressourcer af frivillig
arbejdskraft og faciliteter synlige og tilgængelige.
Projektet blev søsat med planer om at udnytte byens skoles faciliteter og muligheder for at udvikle et
Aktivitetscenter i byen, hvor undervisning, fritidsaktiviteter, kultur og erhverv kunne mødes under et
tag…. Mange ideer har siden været på bordet – ny-byggeri, ombygning, renovering – og rigtig mange
frivillige har brugt mange timer på projektet.
I 2014 tog en gruppe ildsjæle initiativ til at udvikle ideen om et Kulturhus i Det Gamle Mejeri i Nimtofte
og det er gået stærkt siden da. Kulturhuset gennemgår en større renovering med midler bl.a. fra Real
Dania og har allerede flere spændende arrangementer på programmet.
Det store arbejde, som har ligget forud for et Aktivitetscenter i Nimtofte, har nu resulteret i at byens
skole – Midtdjurs Friskole – har kunnet købe skolebygningerne af kommunen.
Skolen vil fremover stadig være byens aktivitetscenter for en lang række fysiske aktiviteter for alle
aldersgrupper og der arbejdes stadig på flere aktiviteter og renovation af bygningerne.
Så nu har Nimtofte ikke kun ét center hvor undervisning, fritidsaktiviteter, kultur og erhverv kan mødes
– men to innovative og aktive mødesteder – Kulturhus samt Skole & Aktivitetscenter – med forskellige
aktiviteter for byens borgere og andre interesserede.
Den sidste del af projektet er opbygning af Hjælperbanken og Grejbanken.

