
Kære medlemmer af Lions Club i Holbæk…… 

Den donation på kr. 25.000 som I har valgt at støtte vores aktiviteter med er af uvurderlig betydning for 

vores nichekultur for børn.. 

Det højner i den grad kvaliteten af det vi foretager os, når I og andre vælger at bakke op omkring vores 

aktiviteter. 

Grundstenen til Mellemrummet blev lagt med kr. 150.000 fra Statens Kunstfond, som dækkede en stor del 

af udgiftspalletten ifm etablering. 

Charlotte, Bente, Irene, Jacob m. fl. brugte meget tid og energi på at udtænke indholdet i Mellemrummet. 

Den kontinuerlige proces med hele tiden at sørge for ting til oplevelsesskufferne, eventyrhylderne og 

kringelkrogene startede for ca. 1 år siden og i forsommeren sidste år, blev snoren klippet til det Poetiske 

Værksted – Mellemrummet…. Et rum - for børn og såmænd også deres forældre - til en pause med 

fordybelse, fantasi-træning og max tilstedeværelse. 

Mange børn, skoleklasser, børnehaver og løse gæster har allerede lagt vejen forbi og er blevet foræret eller 

har foræret sig selv en alternativ stund i Æglagerets eventyrhule ’Mellemrummet’. 

Jeres donation er med til at sørge for finish og glasur…. 

Mellemrummet kan blive forbedret i forhold til de fysiske forhold, og campingvognen kan blive gjort lidt 

sjovere, mere iøjnefaldende med en kreativ overhaling udført af eleverne fra Billedkunstnerisk Grund 

Kursus der holder til på Kunsthøjskolen. 

For at gøre Mellemrummet mere behagelig i den kolde tid, er der bl.a. blevet opsat en dobbeltdør ud til det 

meget kolde depotrum. Der vil komme forbedringer belysningsmæssigt. Det er planen at isætte et par 

vinduer i den røde dør mm. 

Vi er meget taknemmelige for jeres støtte og kan kun opfordre jer og alle andre til at lægge vejen forbi Det 

Poetiske Værksted og afprøve det med jer selv, jeres børn og eventuelt børnebørn. 

Det er så vigtigt med de pauser i den, til tider alt for hurtige ZapZap verden, vi lever i. 

Mellemrummet er Æglagerets bidrag til disse pauser. 

Væk med tablets og iPhones – kig i stedet ned i en skuffe med dimser og aktiver fantasien. 


