
Skærum Aktivitetshus 
 

Gentager succesen fra lørdag og indbyder til 
 

ny aktivitetsdag lørdag den 17.08.13 fra kl. 09.00 
 

17 voksne og unge samt en håndfuld børn var mødt til 1. dag i huset. Alle gik til opgaverne med 
krum hals. Selv børnene var ivrigt engageret både ude og i køkkenet. Der var kun samling på 
tropperne ved de 2 kaffepauser. Det fortæller noget om interessen og engagementet for at få huset i 
gang 
 
Der skal lyde en stor tak til både store og små for den foreløbige indsats. 
 
Vi håber selvfølgelig, at nogle fortsætter næste gang, og at andre får blod på tanden. 
 
Vi er nået et godt stykke vej, men der arbejde til mange hænder endnu. 
 
Gitterlågen er fjernet og fliserne rettet. 
Plankeværket har fået ny ejer og er fjernet. 
Grusarealet er renset og skal reguleres – Palle + noget håndkraft. 
Træ- og murværk er spulet og vasket på forsiden. 
Vinduerne skal efterfølgende pudses. 
Græsskråningerne bagved er ”pelset” for bevoksning. 
Rensning af taget for mos er påbegyndt – stort håndarbejde. 
Tagrender skal efterfølgende renses. 
Tagbrønde er renset og repareret. 
Flagstangen er nedtaget for rensning. Soklen skal justeres i lod. Ny snor. 
Mellemlægter ved skorstenen er ”solgt” til Asger. 
Rensning bag bygningen sker, når tag, tagrender og murværk er renset. 
Granhegnet mod spejderhytten falder for Palle og Erlings hænder. Gunnars flethegn følger. 
Nødvendigt malerarbejde pågår. 
Scenefronten er fjernet. 
De ”gamle” skabe i salen har fået ny placering. 
Andre tiltag diskuteres og ordnes hen ad vejen. 
 
Bodil på Flagetsvej er i gang med at lave en liste over ting, som kan være nyttige i huset, og som 
man kan byde ind på, når vi når så langt. 
 
Der er for alvor kommet liv i nogle af de tomme huse i Skærum. Aktivitetshuset, mejeriet og en ny 
vinduesfabrik. Det giver lidt optimisme. 
 
Vi ses igen på lørdag. Der er nok nogen nye, som tager lidt brød med. Det øger indsatsen. Og tak 
for det, vi allerede har spist. 
 
Hilsen Jesper og Gunnar. (Erling er på ferie) 
 
 



  


