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Pressemeddelelse: 
Børnene tager det første spadestik 

 

Når første spadestik skal tages til det nybyggede vestdanske børne- og ungehospice 

Strandbakkehuset i Rønde, er det seks børn i alderen 2-13 år, der stikker spaden i 

jorden. 
 
Strandbakkehuset er navnet på et nyt børne- og ungehospice, der opføres på Djursland. I den 
forbindelse vil det blive seks børn, der på symbolsk vis vil starte det omfattende byggeprojekt. 

"Udgangspunktet for den omsorg, aflastning og lindring, som familierne vil modtage når 
Strandbakkehuset åbner, er jo netop børn og unge – så hvorfor ikke lade børn og unge være de 
første til at grave og markere starten på byggeriet?" udtaler hospiceleder Dorit Simonsen.  

"Vores totalentreprenør CJ Group var straks med på ideen, og de får lavet en spade helt specielt til 
lejligheden. Det bliver sandsynligvis ikke sidste gang i byggeprojektet, at vi sammen skal lege og 
finde på kreative løsninger, så Strandbakkehuset kan blive indrettet så hensigtsmæssigt som muligt 
for de familier og medarbejdere, der skal have sin daglige gang i huset." tilføjer hun. 

Omsorg til hele landet 
Strandbakkehuset er det første nybyggede børne- og ungehospice i Danmark. Når 
Strandbakkehuset åbner i november 2020, kommer det til at bringe professionel lindring, aflastning 
og omsorg til familier fra hele landet. Lige om lidt begynder byggearbejdet, hvor spaderne for alvor 
skal stikkes i jorden - og dét er en begivenhed, som fortjener at blive markeret for eftertiden og 
fejret med manér. 

Liv, leg & lindring 

Strandbakkehusets vision er liv, leg og lindring, baseret på holdningen om at alle børn og unge, 
uanset hvor kort deres liv måtte være, skal have de bedste muligheder for at få så meget ud af 
deres liv, som det er muligt – udviklingsmæssigt og socialt.  

FØRSTE SPADESTIK er for alle der kunne være interesserede.  
Programmet indeholder blandt andet en tale v. regionsrådsformand Anders Kühnau. 

Begivenheden foregår tirsdag den 5. november kl. 15.00 – 17.00, og der er mulighed for at læse 
programmet, samt få mere generel info om det nye vestdanske børne- og ungehospice, på 
hjemmesiden: www.strandbakkehuset.dk  

 

 
 
Kontaktpersoner Strandbakkehuset:  
 
Hospiceleder Dorit Simonsen 
Tlf.: 7841 3403 / 3121 2229 
 
Bestyrelsesformand Jørgen Keinicke 
Tlf.: 2395 2079 


