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DJURSLAND Byggeriet af det nye
Børne- og ungehospice, Strand-
bakkehuset, på Strandbakken på
samme matrikel som Hospice
Djursland i Rønde rykker tættere
og tættere på.

Nybygningen på ca. 860 kva-
dratmeter opføres som en selv-
stændig bygning i forlængelse af
det eksisterende hospice og med
eget indgangsparti. Udgangs-
punktet er et byggeri af samme
høje arkitektoniske kvalitet og
æstetiske udtryk som det eksiste-
rende Hospice Djursland.

Strandbakkehuset skal ef-
ter planen åbne dørene i no-
vember 2020. Her får alvorligt
syge børn bosat i Jylland og de-
res familier mulighed for at
blive afl��astet og støttet af højt
specialiseret personale.

Strandbakkehuset bliver det

første børne- og ungehospice i
Vestdanmark og får plads til fi��re
familier. Danmarks p.t. eneste
hospice for børn og unge, Lu-
kashuset, ligger i Hellerup nord
for København.

På et pressemøde hos Rotary
Rønde i sidste uge, hvor repræ-
sentanter for samtlige seks Ro-
tary-klubber på Djursland var
samlet, bekræftede leder af Ho-
spice Djursland, Dorit Simon-
sen, at fi��nansieringen på små 30
mio. kroner er på plads.

Vinderprojektet tæt på
Totalentreprisekonkurrencen
blev skudt i gang 15. maj 2019.
Her fi��k de fi��re konkurrerende
totalentreprenører, og deres
arkitekter udleveret bag-
grundsmaterialet.

De skal i så denne måned
præsentere hver deres forslag
til et vinderprojekt.

Når Hospice Djurslands
bestyrelse, ledelse, Region
Midtjylland, m.fl��. med støtte
fra byggesagkyndige har
nærstuderet de fi��re projekter,
offentliggøres vinderforsla-
get, så første spadestik kan
tages tæt på oktober 2019.

"Vi har i forbindelse med
licitationen pointeret me-
get, at Strandbakkehuset
skal står klar til indvielse 1.
november 2020," lød det fra
Dorit Simonsen på presse-
mødet.

Det grønne rum
Rotary klubberne på Djurs-
land er gået sammen om at la-

ve en indsamling til fordel for
det kommende Børne- og un-
gehospice.

For at Strandbakkehuset
kan yde maksimal støtte til bå-
de indlagte børn og unge med
familier, vil Rotary indsamle
midler til udenoms arealerne,
legeplads, sansehaver o.l.

Rotary klubberne i Gren-
aa, Ebeltoft, Rosenholm og
Rønde vil i fællesskab stå for
indsamlingen, og gennem
Rotarys organisation vil alle
klubber i Jylland og på Fyn
også blive inddraget i ind-
samlingen.

"Målet er indsamle tre mio.
kroner," fortalte Erling Mikkel-
sen, formand for arbejdsgrup-
pen i Rotary klubberne på
pressemødet.

For at markere starten af
Rotarys indsamling til Vest-
danmarks kommende Børne-
og ungehospice i Rønde af-
holdes en offentlig komsam-
men for alle interesserede på
KulturHotellet i Rønde fre-
dag 16. august klokken
14.30-16.15.

Her vil tankerne bag
Strandbakkehuset blive præ-
senteret yderligere, ligesom
en repræsentant fra Rambøll
fremlægger projektet 'Grøn-
ne rum til liv, glæde og aktivi-
tet'.

Biskop emeritus Kjeld
Holm vil også holde et indlæg,
mens Rotary klubberne vil for-
tælle om indsamlingen som
skydes i gang samme dag og
løber til 1. april 2020.

Rotary-klubberne samler ind til Strandbakkehuset
De seks Rotary
klubber på Djurs-
land markerer fre-
dag starten på ind-
samling til Vestdan-
marks kommende
Børne- og ungeho-
spice i Rønde med
en event, komsam-
men, på KulturHo-
tellet
Af Lars Norman Thomsen

De seks Rotary klubber på Djursland
starter fredag deres insamling til for-
del for det grønne uderum ved det
kommende børne- og ungehospice i
Rønde med en event på KulturHotel-
let. Foto: Lars Norman Thomsen
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i Sundhedsloven er der
indgået driftsoverens-
komst mellem Region
Midtjylland og Den
selvejende institution
Børn- og Ungehospice
Strandbakkehuset

S Hospice Djursland har
beregnet driftsudgifter-
ne til 9,6 millioner kro-
ner årligt. Det er Re-
gion Midtjylland, som
sørger for driften, når
den fysiske bygning er
på plads.

S Den selvejende institu-
tion Børn- og Ungeho-
spice Strandbakkehu-
set forestår driften, me-
dens Den selvejende
institution Ejendom-
men Hospice Djursland
har anskaff��et den
grund og opført og
ejer de bygninger med
tilhørende installatio-
ner og inventar, som er
nødvendige for drift af
hospice, og som er ud-
lejet til Den selvejende
institution Børn- og
Ungehospice Strand-
bakkehuset

SYDDJURS I 2007 startede Erik
Peitersen udendørs kunstpro-
jektet 'Outdoor' op, som skal
munde ud i 9 malerier, á 3×3
meter, malet 9 forskellige ste-
der i Danmark, 3 dage – 3 gan-
ge om året – i 3 år.

Der står allerede malerier i
Skive, Videbæk, Ry og Silke-
borg.

I 2013 udvidede Erik Peiter-
sen Outdoor konceptet til Eu-
ropa med et maleri på Henley
Business School, vest for Lon-
don.

Lige nu er han ved at sætte
sig op til et Outdor maleri
Rønde - et udendørs maleri på
torvet mellem Kulturhotellet
og rutebilstationen. Maleriet
bliver også på de 3 gange 3
meter, og Erik Peitersen maler
på det i 3 dage, 3 gange årligt i
3 år.

"Undervejs inddrager vi
Rønde Gymnasium, Kultur-
skolens billedkunstlinje, lo-
kale skoler, kunstinteresse-

rede og mange foreninger i
lokalområdet," fortæller
Christen Frost, daglig leder
af Kulturskolen Syddjurs,
der har base på KulturHotel-
let.

KulturHotellet er tovholder
på projektet, og Christen Frost
er med i styregruppen, der el-
lers består af:
S Sekretariatschef i Nati-

onalpark Mols Bjerge,
Mika Leth Pedersen

S Formand for Rønde
Handel, René Povlsen

S Bestyrelsesmedlem i
Rønde Distriktsråd,
Ingrid Rønne

S Kulturskoleleder Chri-
sten Frost

S Koordinator på Kultur-
Hotellet Rebekka Vetter 

S Erik Peitersen
Erik Peitersen bor selv i

Gravlev og kalder Rønde for
'porten til paradis' - indgan-

gen til den fi��ne natur i Natio-
nalpark Mols Bjerge.

Det offentlige rum
Erik Peitersen, der i 35 år også
arbejdede som assistent for den
internationalt kendte maler,
billedhugger og digter, afdøde
Per Kirkeby, har i en årrække
været optaget af, hvad der sker,
når kunsten bliver taget ud af
kunstinstitutionens vante ram-
mer og sættes i spil mellem

kunstneren, publikum og na-
turen. I modsætning til det klas-
siske og traditionelle land-
skabsmaleri ønsker Erik Peiter-
sen med Outdoor at ”bringe
maleriet ud i landskabet” og
dermed ud i det offentlige rum.

"Vores bagtanke på Kultur-
Hotellet er selvfølgelig at få
skabt noget liv på torvet foran.
Vi får tit skudt i skoene, at det
bare er et vindblæst sted, der
med fordel kunne udnyttes til

forskellige aktiviteter, og det
gør vi så nu med Erik Peiter-
sens maleri, som vi selvfølgelig
håber lokale borgere og gæ-
ster i Rønde vil følge meget tæt
og have en mening om," siger
Christen Frost.

1. malesession
I dagene 5., 6. og 7. september
skydes 'Outdoor' i gang med et
overfl��ødighedshorn af aktivite-
ter i og omkring KulturHotellet.

Torsdag 5. september står
udelukkende i Per Kirkebys
tegn, men inden da har Erik
Peitersen startet sin 1. maleses-
sion klokken 10.

Vicerektor på Rønde Gym-
nasium, Claus Jungersen, hol-
der en forelæsning om Per Kir-
kebys to murstensskulpturer i
Rønde Midtby, og Erik Peiter-
sen fortæller om sit samarbej-
de med kunstneren.

Fredag 6. september fort-
sætter Erik Peitersen med at
male på torvet efter den offici-
elle indvielse af projektet.

Han afslutter 1. malesession
lørdag 7. september, hvor der og-
så er Stafet for Livet i Byparken.

Alle sessions afvikles netop
i forbindelse med andre aktivi-
teter i Rønde, som fx Open By
Night, Stafet for Livet, Black
Friday, fælles vandreture, m.m.

Erik Peitersen maler stort udendørs maleri i Rønde
Den autodidakte
billedkunstner med
bopæl i Gravlev er
ved at tage tilløb til
et stort kunstprojekt
på torvet mellem
Kulturhotellet og
rutebilstationen
Af Lars Norman Thomsen

Ligesom det var tilfældet med Erik
Peitersens Outdoor projekt i Skive,
er det også meningen, at der skal
komme et bogprojekt ud af aktivite-
terne på Torvet i Rønde. Foto: Lars
Norman Thomsen (af bogforside)




