MENATEK PROJEKTET - KOM OG DELTAG I PROCESSEN.
- “Sammen får vi tingene til at ske”
MeNaTek gruppen arbejder aktivt med at få realiseret en tilbygning til Øster Hornum
hallen, som sammen med hallen kommer til at hedde MeNaTeket. ( Læs nederst,
hvordan du kan være med)
Tilbygningen til ØHHallen vil være til stor gavn for idrætslivet i området, som nu
“træner i lag i hallen” pga mangel på haltider.
De ekstra lokaler giver også muligheder for, at der i ØHHallen bliver plads til nye
aktiviteter, som i længere tid har ønsket haltider i vintersæsonen. Aktiviteter, som vi
pga pladsmangel, har måttet sige nej til eller som nu træner under lidt trange vilkår i
små lokaler.
Tilbygningen giver også forbedrede forhold for Cafeen og tiltrængt udvidelse af
Mødestedets lokaler,
Samtidig vil det planlagte varmtvandsbassin på 6x 9 m i tilbygningens underetage være
et kæmpe plus for både byens og Rebild kommunes borgere. Bassinet vil kunne give
seniorer, folk med nedslidning og handicappede, som har brug for at kunne træne i
varmt vand bedre adgang til et aktivt fritidsliv året rundt uden at skulle køre langt.
Travle småbørns familier, gravide og babyer i hele vores område vil få lettere adgang til
varmtvandsbassin i rolige og nære omgivelser. Aktive folk vil kunne deltage i Aqua
fitness, Aqua fit board, Aquaspinning og vandgymnastik. De helt små vil have lettere
adgang til at kunne lære at svømme. Rigtigt mange vil kunne glæde sig over at kunne få
pulsen ned og få ro på ømme muskler i det varme vand enten på hold, individuelt i Åben
Bassin tiderne eller ved som en familie eller en gruppe venner at leje stedet på
timebasis.
Projektgruppen omkring MeNaTeket har deltagere fra mange forskellige foreninger og
grupper i byen.
Der er plads til flere aktive og der er brug for mange forskellige typer
ressourcepersoner til projektet. Der er også plads til dig og din hjælp!
Det kan være
- At du har lyst til at være med i en overskuelig delopgave i projektet.
- At du brænder for at få byens store fællesprojekt i hus.
- At du har lyst til at løbe en tur i byen med sedler
- At du gerne vil hjælpe med fundraising, crowdfunding og lokal indsamling
- At du er god til og gerne vil hjælpe med praktiske opgaver. Feks hvis du er
handyman, er god til sekretær lign. opgaver eller god til at navigere og håndtere
de sociale medier som Facebook osv. Der er også brug for folk til at lave kaffe
eller bage til et møde. Al slags praktisk hjælp er kærkommen.
- Der er også brug for dig, som gerne vil deltage som ressourceperson, hvor dit
fag eller arbejdserfaring er gavnlig. Det kan være fordi du er håndværker, har
kreative evner, har erfaring med økonomi, organisation og ledelse, har kendskab
til kommunikation, reklame og marketing, har erfaring med idræt både på land og
i vand, har kendskab til arkitektur og byggeri, har viden om alternative

energikilder ( sol- og jordenergi - erfaring,viden og lyst til at være med i et
delprojekt om det) eller måske kender du til læring- og formidlings processer (
til vores delprojekt Lærings-eksperimentariet) - og meget mere..
Lyst til at være med? Vi glæder os til at byde flere velkommen i gruppen.
Både små og store tilbud om hjælp kan gøre en forskel.
Hvem ved - det kan være du lige præcis sidder med den viden, erfaring eller evne, som
gør, at projektgruppen kan komme videre til næste level.
Samtidig vil vi opfordre dig til at blive medlem af MeNaTekets venner,
som er en støtteforening, der står for indsamlingen til projektet.
Det koster 100 kr. at blive medlem - på den måde kan du også give din støtte til
projektet.
Skriv til projektgruppen på menateket@gmail.com
Hvis du gerne vil give din hjælp til projektet og/eller vil være støttemedlem. Du kan
også skrive til os, hvis du har spørgsmål og gerne vil vide mere.
Inden længe er MeNaTekets hjemmeside klar på www.menateket.dk , hvor du hele tiden
kan holde dig opdateret om projektet.
På projektgruppens vegne
Mvh
Birgitte Bak-Sørensen

