
Nyt fra Ryde Stendis Beboerforening 

Hver eneste mandag mødes projektgruppen i Cafeen med en fast dagsorden: ”Renovering 

af Fællessalen” 

Vores formand Niels har siden sidst afsat tid til indsamling af jern og pantflasker samt stået 

i vinterkulden med frisklavet kaffe og udleveret rundstykker sponsoreret af Sevel Bageri.  

Alle tiltagene havde til formål at hæve indsamlingstermometers kronetal.  

Hvordan er det så gået med indsamlingen? Læs Niels´ beretning herom andet sted i 

bladet. 

Projektgruppen har fået enkelte tilbagemeldinger om, at de ikke har kunnet indbetale en 

fradragsberettiget gave via DGI´s gaveindsamlingsportal. Nogle problemer har skyldtes, at 

man har benyttet komma, punktum og kroner, men man må kun skrive selve tallet. 

Har man stadigvæk problemer med ikke at kunne gennemføre en bankoverførsel, vil vi 

kontakte DGI´s administration for hjælp. 

 

Køkken, toiletter, beplantning og kunst 

Majbritt Møgelbjerg har præsenteret projektgruppen for flere forskellige tegninger med 

forslag til placering af hovedtrappe, handicaprampe, siddeområde og beplantning til den 

nye hovedindgang. 

Alle forslagene tager højde for såvel de bygningsmæssige vejledninger til oplevelsen af at 

kunne gå på en behagelig trappe og let at kunne køre i en kørestol samt den æstetiske 

oplevelse. Hertil kommer et stort hensyn til naboen på bakken, som skal sikres en god 

vendeplads. 

Majbritt har også udarbejdet flere tegninger over et gårdmiljø mellem skolen og 

Fællessalen indeholdende et løftet caféområde, amfiteatertrappe, et jævnt større 

fliseområde som nu og med ny grøn beplantning.  

 

Hertil kommer etablering af en kørerampe for enden af den store sals gavl sådan 

musikinstrumenter og andet udstyr let kan køres ind i den store sal. 

I køkkenet har Bjarke Overlade Larsen og Pia Riis Kirkeby rådgivet mht. indretning og nyt 

udstyr. Efterfølgende har Niels og Allan været i forbindelse med forskellige køkkenfirmaer 

for indhentning af ideer og enkelte prisoverslag. Projektgruppen gør sig bl.a. overvejelser 

om installation af et kølerum i det lille depotrum ved siden af gaskomfuret. 

Sammen med Peter Hansen har Niels og Allan igen været i Mogenstrups nye beboerhus 

for at besigtige de nye toiletter der og målt op. 

Kunstgruppen – Gitte Bøcher, Jens Jørgen Steffensen, Rolf Jakobsen har udarbejdet et 

meget interessant og spændende belysningsforsalg, udsmykning af vægmaleri til den 

store sal, et logo til fronten samt renovering af Poul Rytters vægmalerier i foyeren. Rolf 

Jacobsen besøgte os en mandag eftermiddag for at præsentere forslaget. 



Efterfølgende har Niels rettet henvendelse til Færch Fonden for om muligt at gøre dem 

interesserede i støtte kunstgruppens forslag. Niels fik åbnet en dør, og aftalen blev at 

opstille et møde på Teams. 

Det Grønne Samlingshus i Hjerk 
Projektgruppen har været på besøg i HJERK - HARRE for at få inspiration. Det var meget 
spændende at høre om deres projekt og høre om deres arbejde i projektgruppen. De har 
arbejdet i flere år og indsamlet 5,5 mio. kr. gennem fonde og Skive kommune. De mangler 
ca. 1,5 mio. kr. inden spaden sættes i jorden.  

Hjerk og Harre i Skive Kommune er borgerne gået sammen om at skabe et moderne 
forsamlingshus for borgerne i de to landsbyer. Det Grønne Samlingshus skal fremover 
være områdets mødested og være med til at tiltrække nye beboere samt fastholde de 
eksisterende. 

Harrevig-egnens Grønne Samlingshus skal være det centrale mødested for alle i egnen 
omkring de to landsbyer Hjerk og Harre i det nordvestlige Salling. Huset bliver en 
nyfortolkning af det traditionelle forsamlingshus, der engang var det bankende fælles 
hjerte i små landsbyer. 

Hjerk har da også allerede et forsamlingshus, der blev opført tilbage i år 1934, men med 
de mange år på bagen er bygningen, trods en renovering i 1979, bedst tjent med at blive 
revet ned. I stedet har man valgt at opføre noget nyt i stedet - nemlig 'Det Grønne 
Samlingshus'. 

Det nye samlingshus bliver en tidssvarende og grøn løsning, der er udviklet i tæt 
samarbejde mellem de mulige brugergrupper i området. Det grønne islæt kommer fra en 
miljøvenlige tankegang, hvor der anvendes solceller til energiproduktion og mursten fra det 
eksisterende forsamlingshus genanvendes i det nye byggeri. 

Tålmodighed er en dyd! 
4. januar sendte vi mail til Holstebro Kommune om svar på at få udmatrikuleret 
Fællessalen til beboerforeningen. 

Vi regner med, at sagen optages på Teknik og Miljøudvalgets dagsorden 10. marts. Når 
tilladelsen er givet, kan landmåleren og advokaten udarbejde de nødvendige dokumenter. 

Vi er faktisk lidt utålmodige, men anvender tiden på at udarbejde nyt og mere detaljeret 

udbudsmateriale, interne skemaoversigter til frivillige arbejdsopgaver, 

økonomistyringsskemaer og meget mere.  

Vores sindstilstand kan beskrives som konkurrencesvømmeren, der står på skamlen og 

venter på signalet til at springe ud i det dybe vand dybt koncentreret på målet. 

Sekretær Jørgen 

 

 



TAK 
 

TIL ALLE SPONSORER FOR STØTTE 

BEBOERE – JAKOB ANDERSEN, FORENINGER – RHU OG 

MRS STØTTEFORENING, LOKALE ERHVERVSDRIVENDE, 

ASTRID BANGS LOTTERI OG VEJSGAARD MØBELDESIGN, 

PANTELÅNERE, JERNINDSAMLERE, 

SAMARBEJDSPARTNERE – BORBJERG SPAREKASSE  

TIL MODERNISERING AF FÆLLESSALEN 

 

”RYDES MODERNE KULTURSAMLINGSSTED” 

FÆLLESSALEN 

 

 

                                   

 

 

INDSAMLINGEN   

I Februar 2021 havde Ryde Stendis Beboerforening indsamlet kr. 2.897.250 fra 

ovennævnte 225.550 ved husstandsindsamlingen, som fortsætter frem til 5. april 

2021.  

DIREKTØR 

AKSEL NØRGAARD 


