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KULTURPARK
Plads til ophold og aktivitet. 

Events og arrangementer. Skulp-

turudstillinger, udebibliotek, danse-

telt...

PARKENS KVALITETER OG MULIGHEDER
Det overordnede indtryk er en smuk men også lidt 
altmodisch park....

NATURPARK
Naturparken er den vildere del 
af Christiansgave. En skov, hvor 
der er plads til  udforskning og opda-
gelse, plads til at lege vildt, skjule sig 
og lave huler. 

GØRESTED OG URBAN GARDEN 
     Her er plads til de mere kreative udfoldelser og til  
          dyrkning af råvarer. Her er plads til rammesatte  
                aktiviteter og ...

LEG OG 
KLATRESKOV
Plads til små børns udfoldel-
ser, større børns opdagelser 
og forældres ophold.
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PLANTAGEHUSET

CHRISTIANSGAVE

URT

MUSIKSKOLEN BIBLIOTEKET

DE FIRE INSTITUTIONER I KULTURRUMMET OMKRING 
CHRISTIANSGAVE
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BIBLIOTEKET
MUSIKSKOLEN

URT-HUSET
PLANTAGEHUSET

NATURCAFÉ
Placeret i naturværkstedets 
gamle rammer. Udeservering 
i sommerperioden.

EVENTYRSLOT
Placeres ifm. naturlegeplad-
sen, i et mere tilgroet og ’my-
stisk’ areal.

AMFISCENE
Overdækning og udvidelse af 
scene, visuel opdatering og 
delvis overdækning af tilskuer-
pladser

INDGANGSPORTE
Skulpturel opdatering 
af porte til parken.

INDGANGSPORTE
Skulpturel opdatering 
af porte til parken.

FORTÆLLERBÆNKE/LÆSE-
SHELTERS
Opbygget omkring store 
træstubbe rundt omkring i 
parken.

MOBIL INTIMSCENE
med lyd og lys kan flytte musikken 
ind i parken eller rykke KulturRum-
met andetsteds hen i Thy.

SKULPTURPARK
Skulpturparken bibeholdes i nu-
værende form, mens hele parken 
ligger rum til nye (midlertidige) 
skulpturer og borgerproduktion

NATURVÆRKSTED
Ny placering af naturværk-
sted. Tættere samspil med 
omkringværende udeareal, 
vand og friareal. 

GRILLPLADSER
Fastinstalleret grill. Med-
bring eget kul og kød.

DANSETELT
Genetablering af
tidligere dansetelt. 

KÅTE / SAMERTELT
Det nye værested og op-
holdsrum for unge i Christi-
ansgave

INDGANGSPORTE
Skulpturel opdatering 
af porte til parken.

URTEHAVE
Fastholdes. Evt. etableres ny 
nyttehave ved naturværk-
stedet.  

NEDSLAG OG INDSATSOMRÅDER I PARKEN
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BIBLIOTEKET
MUSIKSKOLEN

URT-HUSET
PLANTAGEHUSET

NYE INSTALLATIONER
EVENTYRHUSET /HEKSENS HUS:
En vigtig ny funktion kunne være etableringen af 
Eventyrhuset /heksens hus eller lign. til de min-
dre børn – en ramme for fortællinger. Et markant 
sceneskifte – en rejse værd.  Dette hus kunne 
etableres nedenfor den nuværende legeplads, 
og det er oplagt at det kan tænkes så stort, 
at der også kan være plads til bemanding … 
ikke nødvendigvis 8 – 16 men efter 
aftale og booket med KulturRum-
mets KulturVærksted.

NYE INSTALLATIONER
BYG SELV LEGEPLADSER / 
UDFORDRENDE LEGEREDSKABER:
Legeplads for de lidt større børn kan 
være baseret på selvbyg, midlertidighed 
eller på mere udfordrende legeredskaber.

LEGEPLADSEN - ANBEFALINGER
Legepladsen bliver i dag primært brugt af små-
børnsfamilier der bor tæt på parken. Den er intim, 
den er afskærmet og indrammet, så de små børn 
ikke løber ud.  Der er et halvtag der giver plads til 
ophold til madpakker og læ for sol og regn.

Det er oplagt at bibeholde en del af legepladsen 
indhegnet og til småbørn, for at imødekomme 
familierne. Her kan overvejes at koble et ude-
bibliotek på, hvor forældre kan søge inspiration 
mens børnene leger.
 
Vi anbefaler samtidig at fastholde en aldersba-
seret funktionsopdeling – det kan overvejes at 
koble en legeplads for de lidt større børn, der i 
højere grad er baseret på selvbyg, midlertidighed 
eller på mere udfordrende legeredskaber o.lign.  
Det er oplagt at arbejde med visuel opkobling 
eller flydende overgange så der opstår en slags 
aldershjul i legeinstallationerne, hvor de små børn 
kan vælge det trygge og velkendte men også lade 
sig udfordre og inspirere af næste niveau. Hvor 
familier med børn i forskellig alder kan finde rele-
vante legetilbud til alle børn.

LEGEPLADSEN I DAG
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BIBLIOTEKET
MUSIKSKOLEN

URT-HUSET
PLANTAGEHUSET

NYE INSTALLATIONER
OVERDÆKNING AF SCENE:
Et allerede spændende projekt med udvidelse og 
overdækning af scenerummet er i gang. Dette 
kan oplagt kobles med en delvis overdæk-
ning af tilskuerpladserne for at etablere 
pladser i læ for regn og vind. 

FOOD TRUCKS / 
ØL-/KAFFEVOGNE:
Der kan gøres plads til mad-
og-drikke boder hvis nogen af 
bænkene fjernes ved pladsens 
vestlige hjørne.

AMFISCENEN - ANBEFALINGER
Amfiscenen bliver brugt til  musikarrangemen-
ter som Søndags Sommersjov. Der er bevilliget 
penge til en overdækning af scenen.  

Det anbefales at arbejde videre med den 
overdækningen af scenen, som der er lavet 
tegningsmateriale til. Her tænkes i en udvidelse 
af scenepladsen, med en backstage til kostu-
meskift m.m. så scenen også kan understøtte 
teaterforestillinger og større koncerter. 
Delvis overdækning af tilskuerpladserne med 
fleksible sejl, vil endvidere løfte kvaliteten af ste-
det og give læ for både sol og regn, hvilket kan 
tiltrække flere publikummer i dårligt vejr. 
En opdatering af de lidt slidte og kedelige bænke 
kan ske ved at give dem en gang farvestrålende 
maling, der kan tilføje lidt farve og liv til stedet. 

Det kan overvejes at inddrage nogle af bænke-
rækkerne for at gøre plads til flere små kaffe/øl/
madvogne under større arrangementer. 

AMFISCENEN I DAG
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BIBLIOTEKET
MUSIKSKOLEN

URT-HUSET
PLANTAGEHUSET

NY PLACERING
NATURVÆRKSTEDET:
Det kan overvejes at flytte denne funktion ned 
i nærhed af åen, så det kobler sig til den del af 
parken, som pt. mest fremstår som skov, og hvor 
der er bedst mulighed for at etablere nyttehaver, 
lave empiri i vandløbet, eksperimentere med 
vand. Vi anbefaler en placering i parkens ned-
erste, nordligste hjørne. 

NATURVÆRKSTEDET - ANBEFALINGER
En flytning af naturværkstedet til den nordligste 
del af parken, nær åen og den store græsplæne 
ved kolonihaverne, giver større mulighed for at 
trække undervisnings- og værkstedsaktiviteter 
ud på plænen eller i det omkringliggende skov-
område. Dette skaber et tættere samspil med 
åen, som kan understøtte vandundersøgelser og 
oplevelser. Man kan også overveje at oprette en 
nyttehave i tæt kontakt med naturværkstedet. 
Her er det oplagt at dyrke planter og urter der 
trives i skovbunden, fx. blåbær, skovjordbær, 
m.m. 

Ved at skabe en stærkere kultur mellem skoler 
og naturværkstedet kan man gøre stedet mere 
besøgt og brugt i undervisningssammenhænge. 

NATURVÆRKSTEDET I DAG

FLYTNING AF NATURVÆRKSTED
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BIBLIOTEKET
MUSIKSKOLEN

URT-HUSET
PLANTAGEHUSET

NY FUNKTION
NATURCAFÉ:
En privat drifter der driver na-
turcaféen kan løfte kadencen 
for hvor længe og hvor me-
get caféen har åbent.  

NATURCAFÉ - ANBEFALINGER
Hvis man vælger at bygge et nyt naturværksted 
i den nordlige del af parken, er det oplagt om-
danne det gamle naturværksted til en naturcafé 
der serverer mad og drikke i sommerperioden. 
Her vil der være mulighed for at etablere en fin 
udeserveringsterasse med caféborde. Her kan 
man sidde og iagttage aktiviteten på græsplæ-
nen nedenfor. 

NATURVÆRKSTEDET I DAG


