
 

Invitation 

 
 

Til alle foreninger, borgere, grupper, råd og institutioner i Søskovlandet m.fl. 

Som de fleste af jer allerede ved, er klyngesamarbejdet Søskovlandet kommet rigtig langt i planlægningen af 

et nyt Aktivitets- og Naturhus i Vrangeskov. 

• Vi har fået tildelt kr. 200.000 til rådgivningsassistance fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. 

• Vi har fået tildelt kr. 40.000 til det samme fra Helhedsplanpuljen i Ringsted Kommune. 

• Naturstyrelsen, som ejer Vrangeskov, har tilkendegivet positiv interesse for en placering af huset ved 

”Det Gamle Traktørsted”. 

• Administrativt og politisk ser interessen også ud til at være pænt til stede. 

• Styregruppen, Naturstyrelsen og Ringsted Kommune er inviteret til planlægningsmøde hos Realdania 

den 4. december for at gøre os klogere på projektet og for at vejlede os i at vælge de rette 

rådgivere.  

For at vi alle i Søskovlandet – Fjællebro/Kværkeby, Vigersted, Jystrup/Valsølille og Haraldsted/Allindemagle – 

kan få størst glæde af Aktivitets- og Naturhuset er det vigtigt, at styregruppen og vores nye rådgivere får en 

ekstra omgang input til brugen af huset og hvilke faciliteter, der er mest brug for. Derfor inviteres alle 

interesserede fra hele kommunen til borgermøde. 

Mandag den 6. januar kl. 19 på Vigersted Skole  
Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted 

 
I Strategiplanen for Søskovlandet, udarbejdet i foråret 2019, kan I læse meget mere om de første tanker og 

idéer til et Aktivitets- og Naturhus (side 30 – 33). Her ses alle de emner, der er kommet fra jer borgere i 

klyngeområdet. Tusind tak for det. 



Men nu skal vi videre - og emnerne skal gøres mere konkrete, 

nye emner kan komme til og overflødige kan fjernes! Mødet 

skal hjælpe os frem til skitser, tegninger og budget for et 

endeligt projekt – og ikke mindst til en ansøgning til Realdania, 

der skal være indsendt inden den 1. september 2020. Her får vi 

mulighed for at ansøge om op til 50 % af anlægssummen. 

På mødet i Vigersted har vi brug for at høre om jeres behov. 

Dette gøres via paneldebat og ved deltagelse i grupper – eller i 

kan medbringe jeres forslag på skrift. 

 

 

 

Eksempler på indretning og 

omgivelser af Aktivitets- og 

Naturhuset: 

Indendørs: 

 

- Toiletter 

- Brusebad 

- Tekøkken 

- Opholdsrum til 30 personer med 

arbejdsborde  

- Tavler og projektor 

- It-infrastruktur 

- Håndvaske 

- Værkstedsrum til cykler o. lign. 

- Sauna 

 

 

Udendørs: 

 

- Grejrum til kanoer, kajakker, pagajer, redningsveste etc. 

- Grejrum til crossgym, klatregrej mv.  

- Ophæng til cykelreparation 

- Luft til cykler 

- Vandhane og vaskefaciliteter 

- Lys 

- Oversigtskort med faciliteter på Oplevelsesstien og til 

nærområdet  

- Faciliteter til udstrækning før og efter aktiviteter 

- Nedfældet - 2 stk. trampolin 

- Mini-klatrevæg til børn 

- Start- og målregistrering 

- Cykelstativer 

- Bænke mv. for vinterbadning nede ved søen 

- Bålplads 

- Græsareal til gymnastik og sammenkomster 

- Legeredskaber for børn 



- Naturskole. Borde til udeundervisning  

- Oversigtskort for kulturarv i nærområdet  

- Højttaler-faciliteter til brug ved større 

arrangementer 

- Parkeringsfaciliteter 

- Overdækning til ca. 30 personer 

 

Tænk videre og kom med jeres idéer og 

behov – også gerne på mail, hvis i ikke har 

mulighed for at deltage i mødet.  

Det er lige nu, alle kan give deres besyv med. 

Alle tanker og idéer er velkomne.  

Store som små. 

 

Og husk:  

Dette projekt er noget vi sammen er ved at 

skabe. 

 

Denne information skal meget gerne ud til alle, 

der kan have en interesse – også de 

uorganiserede grupper. Så send meget gerne 

informationen videre, eller giv styregruppen et 

præg om, hvem der kan være interesseret. Så 

kontakter vi dem snarest. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig – men send gerne en 

besked om deltagelse, så vi nogenlunde ved, hvor 

mange stole vi skal sætte op. 

 

 

 

På gensyn den 6. januar 2020 på Vigersted Skole 

 

Styregruppen for Søskovlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styregruppen for Søskovlandet: 

 

Formand Ulrich Hjort Hansen. Haraldsted/Allindemagle. Mail: uhjorthansen@gmail.com 

Medlem Lasse Bremer. Jystrup/Valsølille. Mail: lasse@bremerdk.com 

Medlem Finn Andersen. Fjællebro/Kværkeby. Mail: fia@ringsted.dk 

Medlem Peter Hansen. Vigersted. Mail: ph@carlhansens.dk 

Frank Nielsen. Ringsted Kommune. Mail: fni@ringsted.dk 

 

Hjemmeside: https://www.søskovlandet.dk/ 
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