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den gamle Politistation som kulturhus i Silkeborg

 
 

 

 
 

Kultur er noget der kan være med til at åbne og berige fællesskaber. Ideen 
med Kulturstationen Silkeborg er at skabe rammer, hvor kulturen her i 

Silkeborg kan udfolde sig, i fællesskab, men også for den enkelte bruger i 

søgen og undren i sin skaberlyst. Derfor er første mål at vise denne lille 
projektbeskrivelse omhandlende, hvad vi ser der kan være i Den Gamle 

Politistation som Kulturhus i Silkeborg.  
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Kulturstationen Silkeborg 

 

Projektbeskrivelse 

Foreningen Kulturstationen Silkeborg ser vi som en del af driften, men også at 

alle der kommer og bruger Kulturstationen Silkeborg er medlem, det giver 

ejerskab og ansvar for fællesskabet. 

Med baggrund i nedlukning af forretninger i lokalområdet ser vi det, som et 

gode for Silkeborg City med et sted der summer af liv i dagligdagen, og som vil 
få handlen i City til at stige på den gode måde. Området får et samlingssted, 

hvor vi kan tilbyde et varieret udbud af kulturelle aktiviteter for og af 
lokalområdets borgere. Det er et projekt, der på sigt vil gøre Silkeborg mere 

attraktivt at bosætte sig i, og projektet kan skabe rammer for en bred gruppe 

af bruger.   
Der mangles et sted hvor der i Silkeborg er åbne værksteder og behovet er 

stigende med de nye bebyggelser der er kommet også i Silkeborg City. Stedet 
er også specielt, da forskellige aldre kan mødes her, lære og inspirerer 

hinanden. Brugerfladen ser vi fra 15 og opefter og børn kan ifølge med voksne 
komme til værksteder og lokaler efter aftale. Det er vores hensigt også at give 

børn en intro til de forskellige udtryksformer eventuelt Børnehaver, skoler eller 
arrangementer i et struktureret tidsforløb.  

Kulturstationen Silkeborg vil vægte bæredygtighed, værne om vores kulturelle 
værdier. Kulturstationen Silkeborg er ikke politisk og ikke religiøs.  
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Kulturstationen Silkeborgs funktioner: 

 
Maling og billedkunst 

 
Digteværksted 

 

Sy/vævestue/håndarbejdeværksted  
 

Læderværksted 
 

Musik fællesskab 
 

Øvelokale for musik/drama 
 

Kor og Sang 
 

Repair - værksted 
 

Foto, filmatelier, lyd, medie værksted 
 

Metalværksted/ Cykelværksted/smykkeværksted 

 
Snedker/træværksted 

 
Ler og keramikværksted 

 
Redesign - værksted 

 
Udlejning af lokaler 

 
*Byhaver 

 
Drop in Stue læs en bog, tag en hyggesnak og en kop kaffe eller mød nogle 

strikkesøstre mv. 
 

Udstilling af kunst og kunsthåndværk 

 
Undervisning, kurser, møder mv.  
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Cafeområde: Med arrangementer, foredrag, standup, musik, upcoming… mv. 

 
Åben Cafe med sunde retter til rimelige penge og hvor der kan holdes små 

arrangementer.  
 

Genbrugsbutik: En genbrugs butik der er med i driften, men som med i huset 

på flere måder i Redesign, istandsættelse, frivillige og meget mere.  
 

Udleje lokaler til møder, kurser mv. 
 

Kulturstationen skal udvikle sig løbende og tilpasse sine tilbud efter behovet i 
lokalområdet. Der skal ombygning til og restaurering af de 

bevaringsværdige bygninger på Politistationen. Hvor vi også ønsker at 
indgå et samarbejde med Silkeborg Kommune om bevaring og ombygning af 

de bevaringsværdige bygninger. 
 

*Havepleje hvor vi vil åbne nogle byhaver som kommer under Kulturstationen 
Silkeborg ved at leje et stykke jord i periferien af Silkeborg og opstille højbede 

der kan lejes, opstille et lille anneks til at gå i læ i, eller hvor man kan spise 
medbragt madpakke, drikke kaffe eller holde fælles møde mv.  

 

 
Formål 

 
Kulturstationen Silkeborg skal være et alsidigt kulturelt og favne fra den 

uøvede til et højt kunstnerisk og kulturelt udtryk, der også danner ramme for 
kreative selvudfoldelser, samt i møder og forsamlingsvirksomhed. 

Kulturstationen Silkeborg skal tiltrække et engagere og bredt publikum og 
brugerflade, ved et rigt og varieret udbud af værksteder, udstillinger m.v. 

Kulturstationen Silkeborg skal være en netværksstation, hvor kreativitet 
udforskes, relationer styrkes, og nye netværk opstår. Kulturstationen Silkeborg 

skal være med til at lave event, workshop mv. Ansatte og frivillige står for den 
daglige drift af Kulturstationen Silkeborg. 

 
Foreningens formål er at oprette og drive en socialøkonomisk virksomhed med 

det formål i samarbejde med Silkeborg Kommune at overtage bygningen fra 

den gamle Politistation i Silkeborg hvor Kulturstationen Silkeborg vil oprette og 
drive sociale og kulturelle enheder som: værksteder, forsamlingsaktiviteter, 

cafe, salg, udstillinger og udlejning af lokaler. Samt at medvirke til at fremme 
kultur, miljø og fællesskaber. Drive indtægtsgivende virksomhed som 

socialøkonomisk virksomhed. Foreningens formål er almennyttig. 
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Kulturstationen Silkeborgs særlige kendetegn for de unge og borger med 

særlige virke på Kulturstationen Silkeborg: 

• Unge/voksne i praktik, prøvning og hensyntagende arbejdsfunktioner. 

• Overskuelige enheder og værksteder 
• Nærværende ansatte og frivillige, i en respektfuld og anerkendende 

atmosfærer. 
• Opbygning af tillid, selvtillid, selvværds og tilegne sig værdier til sit 

fremtidige virke. 

• Tilegne sig arbejdsgange og erfaring i planlægning og udførelse. 

Kulturstationen Silkeborgs særlige kendetegn for alle: 

• Høj kvalitet indenfor kunst, håndværk og forsamlingsvirksomhed for øvede 
og uøvede. 

• Folkeligt og med grundlag for udøvelse og afprøvning af sin skabertrang i 
kunst, musik, håndværk og forsamlingsvirksomhed. 

• Økologisk og bæredygtig 

• Genbrug 

• Tværfagligt samarbejde 

• Respekt, anerkendelse og ansvarlighed 

• Tovholderfunktion 

• Ikke politisk og ikke religiøs 

 

 

Finansiering 

 

Kulturstationen skal ikke nødvendigvis være et overskudsgivende sted, men 
regnskabet skal være i balance. Vi vil dog gerne afsætte beløb til opbygning af 

nye aktiviteter, som kan styrke kulturlivet i Silkeborg. Vi søger at arbejde som 

en Socialøkonomisk virksomhed. 
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Midler til drift kan komme fra: 

 

Silkeborg Kommune 

Kommuner 

Fonde 
 

Kontingent 
 

Udleje lokaler 
 

Foreninger 
 

Virksomheder 
 

Organisationer 
 

Erhvervslivet 
 

Forening Kulturstationen Silkeborg 

 
Gennem indtægter fra arrangementer m.v. 

 
Genbrugsbutik 

 
Event, arrangementer, markeder m.m. 
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Samarbejdspartnere mf. 
 

Silkeborg Kommune 
 

KvindKunst Link https://www.facebook.com/groups/1625073074313050/ 

Det kreative værksted Link 

https://www.facebook.com/groups/613070499314470/ 

Idræt om dagen https://idraetomdagen.silkeborg.dk/ 

Silkeborg Højskole https://silkeborghojskole.dk/  

Vandrehjem/Hostel https://www.danhostel-silkeborg.dk/ 

Outdoor Silkeborg https://outdoor.silkeborg.dk/ 

Åbne Atelierdøre - Silkeborg 

https://www.facebook.com/AbneAtelierdoreSilkeborg/ 

Skøn på Silkeborg https://www.facebook.com/Skonpaasilkeborg/ 

Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 

https://www.facebook.com/bevarsilkeborg.dk/ 

DGI Silkeborg https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-

midtjylland 

 

 

 
Kulturstationen vil samarbejde, med andre kulturhuse i området, foreninger, 

erhvervsliv mv. og de der vil fremme kultur i Silkeborg og område. 
 

Kulturstationen vil give arbejde til ansatte og støtte op om borgere der skal i 
prøvning til et fremtidigt arbejdsliv. 

 

 

Kontaktpersoner 

 
Tovholder Kira Gartner, Sensommervej 79, 8600 Silkeborg. Mail: 

kulturformidling@mail.dk telefon: 28716076 
 

Ellers henvises til facebookgruppen: Politistationen som kulturhus i Silkeborg. 

https://www.facebook.com/groups/279814319766247/files/ 

https://www.facebook.com/groups/1625073074313050/
https://www.facebook.com/groups/613070499314470/
https://idraetomdagen.silkeborg.dk/?fbclid=IwAR13WJ-28PV9Qbw7kFNmoqQeSLNNlmNpdB9wEZquCDknpA8MAiyDoDDv8Vg
https://silkeborghojskole.dk/?fbclid=IwAR3xld4cBsWPrO2CEeex8YVd5MnPsixFlkIRWPs46v5wN_4iQWsxhZ-4K9A
https://www.danhostel-silkeborg.dk/?fbclid=IwAR1JDqPEedBFoyvZbyE8aeCe7cuPbCTez96sXSeK6Ota6E9rl_H0euKN_mw
https://outdoor.silkeborg.dk/?fbclid=IwAR292TH9aY-CM7biUn90AOBjw7YlDjAxzxqqY_YFExsj_wU-hLbKVr1S3eQ
https://www.facebook.com/AbneAtelierdoreSilkeborg/
https://www.facebook.com/Skonpaasilkeborg/
https://www.facebook.com/bevarsilkeborg.dk/
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland?fbclid=IwAR1xHzBn8gUM9xW1x1auD8emzgNedaNMzyKbKaX5mUaEL9mlcga1Qr6Z06I
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-midtjylland?fbclid=IwAR1xHzBn8gUM9xW1x1auD8emzgNedaNMzyKbKaX5mUaEL9mlcga1Qr6Z06I
mailto:kulturformidling@mail.dk
https://www.facebook.com/groups/279814319766247/files/

