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Forestil dig et helt nyt anlæg....

SLØJFEN I EJSTRUPHOLM

En ny aktivitetsakse gennem Ejstrupholm skal binde 
byen sammen omkring sundhed, motion,natur og 
trivsel.
Projektet vil nytænke anlægget og skabe sammen-
hæng mellem alle områder.
Arbejdet med planlægningen er i fuld gang, og du kan 
være med.

Ejstrupholm er gået sammen 
om et projekt, som skal skabe 
nyt liv og mere sundhed i byen.

Initiativtagere er Ejstrupholm 
Lokalråd, Ejstrupholm Motion 
& Fitness, Ejstrupholm Skole og 
Midtjysk Efterskole.

Målet er at nytænke lystanlæg-
get i et historisk, kulturelt og 
bevægelsesmæssigt perspektiv 
og skabe et moderne lystanlæg, 
hvor du kan bevæge dig - og 
blive bevæget.

En planlagt udvidelse af Ejstrup-
holmhallen vil indgå i den sam-
lede løsning for hele området 
omkring anlægget.

Udgivet af:



Fra idé til virkelighed......

Planskitse over bygninger og 
terræn. Fra DGI’s tegnestue.

Skitse mod nord. Fra DGI’s teg-
nestue.

Følg os på Facebook Sløjfen i 
Ejstrupholm



Kom og vær 
med.....
Planerne for Lystanlægget og 
hallen kan kun realiseres, hvis 
borgerne står sammen, og yder 
deres.

Der vil i første omgang blive tale 
om at stille de forskellige red-
skaber op. 

Styregruppen forestiller sig, at 
borgere går sammen og stiller 
med ’vejhold’, som bliver an-
svarlige for deres del.

Meld dig til arbejdet senest 1. 
juni via mail eller telefon til:

Bo Thorup
Midtjysk Efterskole
midtjysk@mju.dk
Telefon: 26 70 06 24

Zoneinddeling. Fra DGI’s tegne-
stue

Det blå redskabsbånd (lav puls) 
og det røde redskabsbånd (høj 
puls)

Der arbejdes med svævende 
terrasser

Følg os på Facebook Sløjfen i 
Ejstrupholm



Har du idéer eller forslag til projektet, så henvend dig 
til styregruppen. Se medlemmerne her.

Frederik Gravesen – Ung Ejstrup-
holmer 
60497919

Ulla Funch - Hallen
ullafunch@live.dk
20993198

Gitte Kristoffersen - Hallen
gsk@ok-snacks.dk
31410951

Benny Kristensen - Hallen
bennyk@stofanet.dk
75773096

Ruth Skov Hansen - Borger
ruth.skov.hansen@mju.dk
26236094

Agnete Haugbjerg - Skolen
agnetheh@hotmail.com
20147926

Ayoe Jensen - Lokalråd
ayoehvjensen@gmail.com
40638761

Bo Thorup - Efterskolen
bo.thorup@skolekom.dk
26700624

Niels Dammand – Motion & Fitness
dammand4@hotmail.com
21439379

Thomas Stenholdt - Lokalråd
ts@jyskskovservice.dk
20280097

Vinnie Stølvei – Ejstrupholm Håndværker & 
Borgerforening
mi9vi9@hotmail.com - 30279868
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