Nyhedsbrev 5 – Tvis Mølle
Hvad sker der egentligt med Tvis Mølle Naturlaboratorium? / Hvorfor sker der
ikke noget?
Vi er godt klar over at projektet har kunnet opleves som liggende stille i en periode,
men sådan forholder det sig ikke. Tvis Mølle er et omfattende projekt med mange
interesseparter, både internt i Holstebro Kommune og eksterne i form af borgere og
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner samt diverse interesseorganisationer. Parter
som alle gerne vil bidrage, men også – helt naturligt – har en forventning om at få
noget igen. Det drejer sig om både information, indflydelse og selvfølgelig at der
kommer ”gang i projektet”, så området kan tages i brug.
Efter alle ideerne er blevet indsamlet
og bearbejdet har projektet været i en
fase, som handler om fundraising. Der
skal samles mange penge ind til
projektet for at nå det høje
ambitionsniveau, og den opgave har –
sammen med vinteren - stor betydning
for, at projektet det sidste halve år har
oplevedes som stående stille.
De store fonde som kan være med til
at løfte projektet lægger vægt på flere
elementer, når de skal tildele penge til
et projekt. Naturligvis først og
fremmest at visionen er god,
sammenhængende og helst unik. Men
derudover fokuserer de også på at
projektet ikke allerede er fysisk i gang
med at blive etableret. Dels for at
sikre, at det er tydeligt at det er ”deres”
projekt og dels fordi de ønsker, at
kunne præge projektet, når de skal
finansiere det med store summer.
Dette giver i alle de typer af projekter hvor der skal indsamles penge fra fonde,
anledning til frustrationer fra alle der deltager, fordi projekterne opleves som at ”stå
stille”. Men her er vi nødt til at følge disse spilleregler, hvis vi skal have en chance.
Yderligere har vinteren betydet at vi ikke er gået i gang med konkrete projekter før
nu, men med forårets komme, kommer der nu gang i aktiviteter ift. at gøre området
tilgængeligt og få det brugt aktivt.

Naturstier
Selvom den endelige udformning af Tvis Mølle Naturlaboratorium endnu ikke er på
plads, så ønsker Holstebro Kommune at invitere dig ind i området allerede nu. Derfor
er vi i gang med at etablere to midlertidige naturstier, der fører dig rundt i
kerneområdet. På din tur rundt vil du blandt andet passerer tydelige spor i landskabet
efter munkenes teglbrænderi,
merglegravning og du vil
passere de gamle
dambrugsdamme.
Skilte er undervejs og stierne
er markerede, men man skal
være opmærksom på, at der er
tale om naturstier uden grus,
broer mv., hvorfor fornuftige
sko anbefales. De to ruter er
henholdsvis 1,3 og 2,4 km
lange.
I den kommende tid vil der
også blive nedbrudt nogle af
de ”farlige” betonkonstruktioner
fra dambruget, så området
bliver sikkert og tilgængeligt.
Skovens dag
Søndag den 1. maj afholdes Skovens Dag i området omkring Tvis Mølle. Her er der
mulighed for at komme med på en tur i området og få en snak med Skovfogeden om
hvad meningen lige er med al den biodiversitet, samt døde og væltede træer. Du kan
også høre gamle skrøner om ulykkelig kærlighed, byggeteknik i middelalderen, og
meget andet spændende i naturen omkring Tvis Mølle. Turen er ikke egnet for
gangbesværede. Turlængde ca. 2,5 kilometer.
Efter turen er der mulighed for at tænde bål nær ved Tvis å, og lave en
bålpandekage.
Vi mødes ved Tvis Møllevej 15, 7500 Holstebro (100 meter fra Tvis Mølle)
Kl. 13:00. Arrangementet slutter kl. 15:00.

Møde med naturfagslærerne
Vi er blevet inviteret til at præsentere Tvis Mølle Naturlaboratorium for kommunens
naturfagslærere. Vi ser frem til at introducere naturfagslærerne for de muligheder,
der er i området på nuværende tidspunkt samt planerne for udviklingen af Tvis Mølle
Naturlaboratorium. Vi ønsker samtidigt også at få en god dialog med
naturfagslærerne om hvilke faciliteter og hvilket udstyr, der vil kunne understøtte
undervisningen i området. Vi håber, at det øgede kendskab til området vil motiverer
flere naturfagslærer til tage deres klasser med ud i området.
Vestjysk orienteringsklub får faste poster
Vi har lavet en aftale med Vestjysk Orienteringsklub om, at de kan opstille faste
poster i området omkring Tvis Mølle, og dette er man netop nu i færd med. Posterne
indvies ved Find Vej dagen lørdag den 30. april kl. 13.
Find vej Dagen er et gratis motionsarrangement for hele
familien, og der er baner for både børn og voksne. Til
børnene er der diplomer og medaljer. Der er start fra Tvis
Mølle (Tvis Møllevej 15 ved det nedlagte dambrug) kl. 13,
og arrangementet varer et par timer.
Idéen med de faste poster er at skoler, familier,
virksomheder, børnefødselsdage, spejdere og andre
nemt kan få en sjov tur i skoven.
Medindflydelse
Endnu en ting der kan have stor betydning for fundraisingen er, at fondene kan se
den lokale opbakning. Derfor handler det nu hvor foråret er kommet, om at få gang i
brugen af området, uden at vi går for langt med anlægsprojekter, som kan få fondene
til at springe fra.
Vi vil i nærmeste fremtid invitere til et aktørmøde
med fokus på iværksættelse af konkrete
aktiviteter og evt. nedsættelsen af et midlertidigt
aktivitetsudvalg, der kan sætte gang i en række
aktiviteter. Derudover vil der være mulighed for at
drøfte hvordan brugerne kan få medindflydelse
på både selve processen samt aktiviteterne i
området. Vi vil i den forbindelse også gerne
drøfte om Holstebro Kommune på nogen måde
kan bistå i denne henseende.
Aktiviteter i området
Vi håber med dette nyhedsbrev at få skabt en forståelse for, at vi er i en fase hvor
noget står stille af processuelle årsager, men samtidig også får sat gang i en meget
mere aktivitetspræget brugerinddragelse.
Området er åbent, der er borde og bænke og brænde til bålstedet i den gamle røde
garagebygning, som er åben døgnet rundt. Mulighederne for aktiviteter i området er
mange. Du kan afholde børnenes fødselsdag, afholde det ugentlige spejdermøde i

området i stedet for i den normale hytte, tage skoleklassen med ud i naturen eller
arrangerer en barnebarnsdag i sommerferien.
Har du brug for et sted til fordybelse/at lade op, så er der også rig mulighed for det i
området ved Tvis Mølle – her kan du nyde roen, rislen af vandet, fuglelyde, lyden fra
naturen generelt og evt. tage et liggeunderlag, tæppe eller en mobil stol med.
Ja mulighederne er mange, og du er meget velkomne i området samt at kontakte en
af nedenstående:
Helene Kiærskou (Natur og Miljø), e-mail: Helene.Kiaerskou@holstebro.dk
Kent Byrialsen (Natur og Miljø), e-mail: Kent.Byrialsen@holstebro.dk
Torben Høj Nielsen (Natur og Miljø), e-mail: Torben.høj.Nielsen@holstebro.dk
Niklas Morgenstern (Sport og Fritid), e-mail: Niklas.Morgenstern@holstebro.dk
Dorthe Meldgård Madsen (Sundhedsfremme og forebyggelse), e-mail:
Dorthe.Meldgård.Madsen@holstebro.dk

