
Udviklingsgruppen, RyHanDis 27. august 2014 

Stort Fælles Foreningsmøde 

for bestyrelser, forskellige interessegrupper, frivillige  
og – ja alle interesserede i lokalområderne 

Ryde, Handbjerg og Stendis 
 

Hvornår:   Tirsdag d. 30. september kl. 19.00 – 21.30 
Hvor:   Fællessalen, Margrethe Reedtz Skolen 

 
RyHanDis er en fin betegnelse for vores Fælles-område og for det skoledistrikt der for få 
år siden hørte under Ryde Skole. 
Sognene i Ryde, Handbjerg og Stendis har igennem mange år været fælles om mange 
aktiviteter og tilbud til folk i alle aldre og med mange forskellige interesser og ønsker. 
Vi bor i et område med en mangeårig tradition for et rigt foreningsliv, med mange frivillige 
indsatser og et væld af ildsjæle. 
 
I foråret 2014 var Margrethe Reedtz Skolen initiativtager til at afholde nogle workshops – 
kaldet Tag Del – med det formål at invitere folk til at tage del i deres lokalsamfund. 
Dette blev startskuddet til flere initiativer. Blandt andet blev der dannet en gruppe, der 
arbejder videre med at koordinere hvordan vi får budt ordentlig velkommen til nytilflyttere 
(Go daw-gruppen), og ideen med at invitere til et stort foreningsfællesmøde blev også født 
ved denne lejlighed. 
Dette er den korte baggrund for denne invitation. 
 
Vi synes det er vigtigt at mødes, snakke, vende ideer og initiativer, drøfte 
fællesanliggender og opretholde et forum hvor vi bevarer områdets unikke tilbud. 
 
Håber I vil være med – mød talstærkt op! 
 
 
Tanker om aftenens indhold: 

1. Hvordan kan vi stå sammen om vores lokalområde? Skal vi holde fast i at der 
findes et RyHanDis? 

2. Hvordan kan vi samle og forenkle områdets aktiviteter og foreninger, så tilflyttere og 
andre hurtigere kan blive og tage en del af samfundet 

3. Hvordan tager vi imod nytilflyttere? (Go' dav gruppen) 
4. Har vi brug for et fællesforum, som samler området og gir’ foreningerne mulighed 

for at dele ting med hinanden? 

Invitationen sendes til bestyrelsesformand / kontaktperson, og det er vores håb at den 
videreformidles til resten af jeres klub/forening/interessegruppe 
 
Gerne tilmelding i forvejen, så vi ved hvor meget kaffe der skal brygges ☺ 
Kaffe og kage er gratis denne aften. 
 



Udviklingsgruppen, RyHanDis 27. august 2014 

 
Indbudte: 
Støtteforeningen bag Margrethe Reedtz Skolen v. Niels Vestergaard   
Gården v. Tina Stilling Pilgaard 
RHU - 6 udvalg v. Thomas Grønbech 
Borgerforeningen – Handbjerg v. Vagn Giversen 
Beboerforening - Ryde/Stendis v. Lars Klim 
Børneklubben v. Rikke Kattenhøj 
KFUM-Spejderne (både grupperåd, ulve og storspejdere) v. Vilhelm Birkedal og Eva 
Johansen 
Ryde-Handbjerg Teenklub v. Karsten Hansen 
Ryde Familieklub v. Gunhild S. Hansen 
Haveklubben v. Majbritt Møgelbjerg 
Menighedsrådet Ryde v. Svend Juul Jensen 
Menighedsrådet Handbjerg v. Karen Birkedal 
Indre Mission v. Heidi Schmidt Madsen 
Fællessalen – Udlejningsgruppen (Erik Breiner, Claus Sandgaard, Hans Clausen) 
Oasen v. Karsten Kristensen 
Stendislejren v. Poul Erik Birkholm 
Rydhave slots Efterskole v. Ole Conrad Kondrup 
Lokalbladet RyHanDis, redaktionen v. Hans Clausen 
Seniorklubben v. Astrid Borgå 
Go’ daw-gruppen (Tag Del) v. Anette Nielsen 
Handbjerg Marina v. Martin Dåsbjerg 
Kunsten i Bevægelse v. Lene Ettrup 
Ryde-Handbjerg Legestue v. Karen Birkedal 
Ryde Jagtforening v. Kjeld Nielsen 
Rydehjemmet v. Jytte Eriksen 
Handbjerg Beboerhus v. Laila Bille 
Margrethe Reedtz Skolen v. bestyrelsen 
 
Har vi glemt nogle – så giv endelig lyd! 
 
 
Med ønsket om en god og udbytterig aften 
 
 
Inger-Lise Sørensen  Morten Mosgaard  
97 44 00 17   28 40 66 95   
viggoryde@fibermail.dk  morten.mosgaard@margrethereedtzskolen.dk 
 
Gunhild Sigaard Hansen 
30 54 08 59 
gunhild@fiberpost.dk 
 
 


