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Ringkøbing Food Festival 

Ringkøbing egn er fyldt med rige smagsoplevelser. Desværre er det de færreste, der har prøvet, 
hvad Ringkøbing lokalt kan byde på af smagsoplevelser… 
Mad er noget, der samler os - mænd som kvinder, små som store og unge som gamle. Derfor skal vi 
i Ringkøbing opstarte Ringkøbing Food Festival! 
Ideen går ud på at enkeltpersoner såvel som etablerede butikker mm. kan opstille en bod. 
Festivalen inviterer kendte og anerkendte ansigter indenfor den gastronomiske og konditoriske 
verden ud. Festivalen ville bestå at tiltrækkende og attraktivt program med musik og diverse 
konkurrencer. 
 
Festivalen giver mulighed for byen ikke bare at vise - men at smage, hvad vi i Ringkøbing som by har 
at byde på. 
 
Lokale musikanter fra fx generator, musikskolen og andre ildsjæle får muligheden for at vise hvad 
de kan og bidrager til samlingen af byens borgere. 
Festivalen tænkes at ligge omkring slutapril - maj, hvor vejret er tørt og varmt og indstiller byens 
borgere og invitere til, at man i sommeren har lyst til at tage til byen og genbesøge de fornøjelige 
oplevelser - man under madfestivalen fik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsender af idé: Mikas Dyck Munksø 
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Aktiviteter ved havnen 
 
 
Vi er en gruppe STX-elever, som gennem skolen har sat os for at hjælpe med udviklingen af 
Ringkøbing by. 
 
Vi har kigget på hvad der kan være attraktivt for turister, tilflyttere og børnefamilier. 
 
Vi er kommet frem til ideen om at skabe et mere attraktivt miljø nede ved fjorden i nærheden af 
havnen. Vi håber på, at man ved at stille pedalbåde, vandski og lign. aktiviteter til rådighed kan 
skabe et mere attraktivt miljø og på den måde gøre Ringkøbing til en levende by i pagt med 
naturen. 
 
Tankerne bag pedalbådene er, at få børnefamilier og turister ud og opleve vandet ved Ringkøbing. 
 
Med vandski og lign., håber vi at ramme et bredere segment. Det vil formentligt være attraktivt for 
både turister, tilflyttere og nuværende borgere i kommunen.  
 
 
Afsender af idé: Jonatan Klit, Andreas Vemmelund, Lukas Bitsch og Matthias Seekjær 
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Multifunktionel sportsbane 
 

Vi foreslår, at Ringkøbing investerer i en multifunktionel sportsbane.  
 
Sportsbanen skal fungere som en skøjtebane i vinterperioden, hvilket er muligt ved nedkøling af 
banens gulv samt lys i banens top.  
 
Desuden skal den resten af året være henholdsvis en basketballbane og en skaterbane. Dette vil 
være muligt ved at installere basketballnet i banens top samt indkøbe enkelte skaterramper.  
 
Trods energien til nedkøling i vinterperioden vil være en udgift, vil det være muligt at tjene pengene 
ind ved at udleje skøjter samt sælge varm kakao.  
 
Ideen opstod på baggrund af, at vi nyligt flyttede til Ringkøbing og indså, at der manglede et socialt 
samlingspunkt for især unge. Dette problem mener vi at multibanen vil kunne løse. Desuden har vi 
taget inspiration fra multibanen i Aabenraa, som for os har været en stor succes. 
  
Afsender af idé: Amalie Moosgaard, Amalie Lund, Anemone Rasmussen og Mette Marie Lauridsen 
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Kristen HF Uddannelse 
 

Vores idé er at skabe en kristen HF-uddannelse her i byen. Vi har personligt mange venner fra rundt 

omkring i landet, som gerne ville gå på Det Kristne Gymnasium, som er en STX-uddannelse, men 

ikke har de faglige kompetencer til dette.  

En kristen HF-uddannelse vil derfor tiltrække unge mennesker til byen, som måske senere hen vil 

bosætte sig netop her. 

 
Afsender af idé: Peter, Sander og Filip 
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Ringkøbing klatrepark 
 

Vi kom på flere ideer i gruppen, som lagde om til en længere debat om hvis ide var den bedste. Så vi 
begyndte at argumentere for hvad der var i Ringkøbing og kom frem til at der er mange 
naturmuligheder i Ringkøbing i og med det også er den største kommune i Danmark. Vi kom så på, 
at der ligger en stor skov lidt ude for Ringkøbing ud mod Røging Kro og dermed fik vi ideen til en 
klatrepark i træerne. 
 
I byen er der en fin mængde børnefamilier, så vi tænkte en god aktivitet ville være en klatrepark, 
som de lokale børnefamilier kunne tage hen til, eller som børnebørnene kunne tage hen med 
morfar og mormor. 
Klatreparken ville selvfølgelig også være en fantastisk turistattraktion om bl.a. foråret og 
sommeren, hvor mange tyske børnefamilier kommer for at se den smukke natur og Vesterhavet. 
 
Vi tænkte parken kunne befinde sig i en skov nær Ringkøbing, vi tænkte på Hundeskov. Træerne 
derude er en relativ fin højde, og tykkelse til at kunne lave fede svævebaner og seje forhindringer i 
træerne. 
Bagtanken bag ideen, er at give børnene en mulighed for at prøve noget nyt, og få dem til at opleve 
en oplevelse som de ikke vil glemme. De første gode minder er altid bedst. 
 
Et nyt miljø til en ny sjæl. 
 
Afsender af idé: Martin Nielsen 
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Friluftsscene ved rådhuset 
 
På vegne af Ringkøbing Fjord Teaterforening ansøger jeg herved om at deltage i konkurrencen om 
idéprisen 2023. 
Ideen er at etablere en stationær friluftsscene på plænen bag rådhuset, tæt på grusstien. Mellem 
rådhuset og scenen er publikumsområdet. 
 
Grundlæggende formål er at skabe et rum hvor vi kan få gode, spændende og måske overraskende 
oplevelser med byens egen fjord og vores alles himmel som bagtæppe. Midt mellem to 
betydningsfulde lokaliteter i kommunen; rådhuset og fjorden. Fjordscenen. 
 
Der kan optræde professionelle dansere, teatre eller orkestre, men også for eksempel amatør 
dansehold, amatørteatre, skoleklasser, kulturskole-elever og mange andre. En scene som kan samle 
både amatører og professionelle. Amatører for at skabe åbenhed og folkelighed om hvad vi kan og 
tør fremvise fra en scene, og fra de professionelle få uforglemmelige oplevelser af stor kunstnerisk 
karat. Til professionelle udøvere skal der tages entré.  
Scenen kan være 10 x 10 meter. Den skal tegnes af arkitekt, og være et markant bygningsværk med 
æstetiske referencer til rådhuset, fjorden og himlen. Der bør være tag og sider på scenen, men altså 
ikke bagtæppe. Der skal være stærkstrøm ved scenen, og lysrig og lille lydanlæg.  
I publikumsområdet kan der være evt. grus, hvor der kan stå stole eller bænke. Bænke og stole kan 
opbevares i rådhuset, eller i et aflåst skur. Døren mellem rådhushallen og bag-området skal gøres fri 
for passage til toilet. – Der kan antagelig findes backstage rum for kunstnerne i rådhuset. 
 
Der bør etableres et udviklingsråd for at undersøge ideens holdbarhed, med bred viden om 
scenekunst, som kan bestå af folk fra turistorganisation, Teaterforeningen, Teatret OM, Generator, 
kulturskolen og kommunens kulturafdeling. Rådet kan senere fungere som et programudvalg. 
Finansieres via støtte fra f.eks. kommunen, Udviklingsforum, Nordea fonden, Statens Kunstfond, 
andre private fonde, sponsorer. 
Ringkøbing Fjord Teater Forening er en frivillig forening som køber professionelle 
teaterforestillinger til opførelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi bruger normalt Teatret OM’s sal 
og dansesalen på Vestjyllands Højskole. 
 
Afsender af idé: Bjørn Hernes 
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Ny anvendelse af rådhuset 
 
Ringkøbing Rådhus, Ved Fjorden ryddes for administration og bibliotek, og indrettes som hotel med 
restaurantlokale i biblioteket og restaurationskøkken i bibliotekets administration. 
Idéen opstod da jeg i min barndom hørte om den politiske proces omkring ophævning af 
fredningslinier ved fjorden mhp opførelse af nyt hotel (det nuværende Hotel Fjordgården). 
 
Idéen består af en opretning på fortidens fejlbeslutninger, taget på baggrund af manglende viden 
og engagement. 
 
Idéen bidrager økonomisk til Ringkøbing – det gir’ vist helt sig selv 

 
Afsender af idé: Helene Højmark 
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Forlængelse af Fjordstien over til det eks. stianlæg ved Naturbydelen 

Foto af strandengen mellem Vellingvej og Ringkøbing Fjord – Billedet er taget fra stiens slutpunkt i øst og set ind imod Heboltoft  

 

 

Figur. 1. Luftfoto med forslag til etablering af et nyt stiforløb fra Fjordstien og ud til det eks. stinet i Naturbydelen.  
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En naturlig og bedre sammenkobling af Fjordstien til det eksisterende stinet ved Naturbydelen 
kunne med fordel gå langs med Ringkøbing Fjord og dreje op til Vellingvej lige før de gamle sorte 
fiskerhuse, som ligger lige over for den østligste del af Naturbydelen.  

 

Foto af de sorte fiskerhuse – længst mod øst  

På ovenstående oversigtskort er der skitseret en mulig linjeføring, som går så̊ tæt langs fjorden som 
anlægsteknisk muligt. Stien vil, som udgangspunkt, blive anlagt så højt i terrænet at stien på de 
fleste strækninger vil være over kote 1,00- 1,25 m DVR 90.  

Dette skal gøres for undgå̊ uheldige og skadelige erosioner fra fjorden og sikre adgang og færdsel på 
stien til alle tider på året.  

Fjordens normale vandspejl ligger i og omkring kote 0 m. Stien skal følge de naturlige terrænforhold 
i området på strækningen fra afslutningen af fjordstien og frem til tæt på de gamle fiskerhuse i øst.  

På de strækninger af det nye stiforløb, hvor terrænet er for lavt – dvs. under 1 m, og ved 
stiområderne tættest på stranden, skal der etableres supplerende boardwalk-strækninger.  

Boardwalken skal udføres i naturlige træmaterialer og skal sikre gunstig færdsel på stien –også ved 
høje vandstande i fjorden.  
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Fotos der viser forskellige eksempler på opbygning af boardwalk  

Stien skal anlægges så naturligt og så varieret som anlægsmæssigt muligt. Stien opbygges på faste 
bundforhold, med stabilt grus som tromles og der afsluttes med stenmel på toppen af stien.  

Stien anlægges med en bredde på ca. 2-2,5 m over en ca. 880 m lang strækning. Af de 880 m nyt 
stianlæg vil ca. 200 m skulle anlægges som strækninger med boardwalk.  

 

Foto af startområdet for det nye stianlæg – fotoet er taget mod øst/Velling  
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Der vil kunne opsættes enkelte bænke ved særligt velegnede udkigspunkter langs den nye 
stistrækning ved fjorden.  

Den nye stistrækning vil give byens borgere og turister nye muligheder for nogle længere gå-, cykel- 
og løbeture langs med fjorden og vil kunne binde Fjordstien bedre og mere naturlig sammen med 
det eksisterende stinet rundt ved den store sø ved i den østlige del af Naturbydelen.  

 

Foto af området for mulig sammenkobling med stianlægget i Naturbydelen  

Samlet overslagspris for det nye stiprojekt, som vil kunne forbinde Fjordstien med det eksisterende 
stinet i Naturbydelen, vil kunne realiseres for en forventelig overslagspris på ca. 600.000 kr. En 
efterfølgende detailprojektering vil kunne fastsætte det præcise prisniveau.  

Projektets gennemførelse vil afhænge af, om der vil kunne meddeles den nødvendige dispensation 
fra Fjordens strandbeskyttelsesbestemmelser og øvrige gældende lovområder, samt om der kan 
opnås den nødvendige lodsejeropbakning til projektet. Der er ingen direkte private lodsejere ved 
det nye stiforløb.  

De nødvendige økonomiske midler til stiprojektets gennemførelse vil skulle findes ved tilskud fra 
fonde og relevante samarbejdspartnere. 

Afsender af idé: Per Søby Jensen  
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Ringkøbing Fjordbad 
 

Projekt til forbedring af strand- og badeforholdene ved Ringkøbing Fjord - Sorte Bakker 
 

 
Foto af det eksisterende strandområde ved Sorte Bakker 
 

 
Luftfoto, der viser de nuværende strand- og badeforhold ved Ringkøbing Fjord-lidt nordvest for Sorte Bakker 
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Baggrund og formål: 
Kunne Ringkøbing ikke have brug for et bedre og mere attraktivt bade- og strandområde ved 
fjorden? 
Jo vil nogle nok mene – mens andre er godt tilfredse med de eksisterende bade- og strandforhold 
ved Ringkøbing. 
Nærværende ideoplæg skal derfor være et muligt diskursemne for en mulig opgradering af de 
nuværende bade- og strandforhold ved fjorden. 
Nogle gange kan det være sjovt at ” Tænke og drømme stort” – som f.eks. illustreret ved 
nedenstående dejlige fotos af de skønne strandforhold ved Amadores Beach i Porte Rico på Gran 
Canaria. 
 

 
Fotos af de dejlige strand- og badeforhold ved Porto Rico på Gran Canaria 

 
Bemærk de store høfdeanlæg rundt omkring stranden, som skal være med til at sikre stabile/rolige 
vand- og bølgeforhold, således at den ”kunstige” sandstrand ikke eroderes bort fra lokaliteten ved 
kraftige storme og bølge påvirkninger på stranden. 
 
Selvfølge er det utopi at tro at man kan skabe de samme forhold som på billederne fra Porto Rico – 
men langt mindre kan selvfølgelig også godt bruges for at gøre områdets bade- og friluftfaciliteter 
ved fjorden væsentligt bedre. 
Et godt eksempel på sådanne forbedrede badeforhold, er etableringen af det nye Østre Søbad ved 
Almind Sø i Silkeborg, som blev etableret og indviet i 2020. 
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Ved det nye søbad i Silkeborg er der børnevenlig sandstrand, badebroer, omklædningsrum, toilet, 
parkeringsplads i nærheden, bord/bænke og en kiosk. Vandet er rent og klart og utrolig populært 
blandt både store og små. Se nedenstående fotos fra de nyefaciliteter ved Almind Sø. 
 

 
Fotos af det nye Søbad ved Alminde Sø i Silkeborg 
 

Forholdene ved Ringkøbing Fjord ved Sorte Bakker har nogenlunde de samme muligheder, som i 
Silkeborg. Forholdene er således rimelige identiske. Både lokale og områdets mange turister året 
rundt, vil kunne få gavn af de nye og bedre bade- og strandforhold ved fjorden i den sydøstlig ende 
af Ringkøbing By. 
 
Hensigt: 
Det nye ”strandprojekt og fjordbad ved Sorte Bakker” skal holde en tone og en retning for den 
overordnede forståelse af områdets landskab, materialeholdning og byggetradition. Materialerne 
og detaljeringen skal fremstå enkelt, klart og smukt og samtidigt indbydende. De nye bygværker og 
landskabet skal støtte hinanden og området skal danne et venligt og imødekommende sted i 
Ringkøbing, hvor man kan tilgå vandet og fjorden på en sikker, smuk og værdig måde. 
 
Projektnavn: ”Ringkøbing Fjordbad” 
Følgende nye faciliteter ved det nye ”Ringkøbing Fjordbad” kan være nogle af nedenstående del-
elementer: 

o Nyt høfdeanlæg til erosionssikring og afskærmning for et nyt strand- og badeområde – med 
placering lidt nordvest for Sorte 
Bakker 
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o Etablering af en selvstændig flydebro på indersiden af det nye høfdeanlæg, eller en 
integreret sti oven på det nye høfde- 
/afskærmningsanlæg rundt om fjordbadet. 

o Gode og bedre adgangsforhold til stranden og fjorden – også med mulighed for handicap 
badning 

o Gode og bedre forhold for vinterbadere – f.eks. med nye saunaforhold i tilknytning til 
stranden 

o Nye bade- og omklædningsforhold ved de eksisterende toiletforhold 
o Bro- og boardwalk som forbindelsesled ved det nye stianlæg rundt om ”Ringkøbing 

’’Fjordbad” – hvis stien opbygges på det nye 
høfdeanlæg 

o Udvidelse af eks. strandareal med tilførsel af fint/kridhvidt sand fra Vesterhavet. 
Strandfodringen og udvidelsen af de eks. strandforhold skal som minimum være ca.20-30 m 

o Etablering af en række bord-/bænkesæt – evt. et madpakkehus – lige inden nedgangen til 
stranden 

o Etablering af enkelte ”faste parasoller” på standen - udformet af naturmaterialer fra 
lokalområdet 

o Etablering af beachvolley bane - evt. med tilknytning af en ny petanquebane ved 
”Ringkøbing Fjordbad” 

o Flytning af de nuværende adgangsforhold for surf- og kite aktiviteterne. Adgangen til 
fjorden rykkes lidt længere mod øst – men 
dog med bedre adgangsforhold end i dag. 

o Ny is- og kaffekiosk i tilknytning til det nye ”Ringkøbing Fjordbad” 
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Oversigtskort/luftfoto med forslag til de påtænkte tiltag ved ”Ringkøbing Fjordbad” – pt. kun skitse- og ideplan 

 
 
Lidt om de 3 største anlægselementer i forbindelse etableringen af 
”Ringkøbing Fjordbad”- De nødvendige grundelementer for etablering af fjordbadet 
1. Etablering af et nyt høfdeanlæg for erosionssikring og klimaafskærmning af nye strand- og 
badeområder nedenfor Sorte Bakker 
Denne anlægsaktivitet er den langt vanskeligste og mest omkostningstunge del ved det nye 
”Ringkøbing Fjordbad- projekt” 
Høfdeanlægget skal sikre, at den planlagte strandudvidelse/strandfodring ikke blot skyller ud i 
fjordområdet. 
Desuden vil der altid være mere rolige og sikre badeforhold ved det nye Ringkøbing Fjordbad. 
Der vil skulle etableres 2 stk. ca. 100 m nyt høfdeanlæg rundt om det nye bade- og strandområde 
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2. Etablering af en ny ca. 200 meter flydebro på indersiden af det nye høfdeanlæg 
 

 
3. Udvidelse af det nuværende strandareal med ca. 2000 m2 og herved nødvendig tilkørsel af ca. 
2.000 m3 kridhvidt finkornet sand fra Vesterhavet. 
 

 
Foto af kridhvid sand fra ”klitterne” 

 
Samlet budget for de 3 nødvendige grundelementer for opbygningen af det nye ”Ringkøbing 
Fjordbad” er overslagsmæssigt opgjort til i 
alt ca. 5-6 million kr. 
Hertil kommer der supplerende anlægsudgifter til nye omklædningsfaciliteter, madpakkehus, 
beachvolley- og petanque baner, faste 
parasoller, samt bord-/bænkesæt og nye adgangsforhold mv. for i alt ca. 1-1,5 million kr. 
Alternativt anlægges det nye Ringkøbing Fjordbad uden etablering af et nyt Høfdeanlæg. 
Sandstranden kan evt. udvides på landdelen. 
Den eksisterende ordsti skal derfor ændre forløb og rykkes op på det høje terræn. Pris for denne 
alternative løsning vil samlet kunne 
udføres for ca. 3 millioner kr. 
 
Udfordringer for etableringen af det nye ”Ringkøbing Fjordbad” 

o Der vil skulle søges en række tilladelse og dispensationer mv. – bl.a. vil der skulle 
dispenseres fra den meget restriktive 
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”strandbeskyttelseslinje”, som er fastlagt rundt om fjorden og som også er gældende 
nedenfor Sorte Bakker 

o Den nødvendige opbakning til projektet skal være tilstede for alle involverede 
samarbejdspartner i projektet. 

o Den nødvendige økonomi for projektet skal kunne findes og realiseres. 
NB. Der vil kunne ansøges midler fra relevante fonde og myndigheder mv. Se nedenfor. 
Relevante samarbejdspartnere og tilskudsmuligheder: 

o Tips og lottomidlerne 
o Realdania By og Byg 
o Velux Fonden 
o Becket Fonden 
o Gearingspuljen – hos Ringkøbing-Skjern Kommune 
o Lokale virksomheder og banker m.fl. 
o Nordea Fonden 
o A.P Møller Fonden 
o Lokale- og anlægsfonden 
o Nykredits Fonden 
o Nordea Fonden 

 
Afsender af idé: Per Søby Jensen 
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Nye og bedre lege- og friluftsfaciliteter ved Alkjær Lukke 
 
I dag er der en fin lille legeplads i tilknytning til Alkjær Lukke. Men området og rammerne indbyder 
til langt flere og bedre lege- og udfoldelsesmuligheder for børn og barnlige sjæle. Ringkøbing by har 
i dag en lang række små og fine legeområder, der ligger jævnt fordelt rundt omkring i byen. Men 
byen kunne godt bruge en større og en mere samlende legeplads for en række nye og spændende 
lege- og friluftsaktiviteter – ikke kun til gavn for byens borgere – men også for områdets mange 
turister og gæster som er her hele året. 
 
Et godt eksempel på et sådant fint og stort lege- og friluftsanlæg er ”Riplay” som er et nyt udendørs 
og gratis ”lege-land” lige syd for Ribe by, som årligt tiltrækker tusindvis af besøgende. Alkjær Lukke 
har nogle meget fine og store rammer, der vil kunne tillade en vis øget aktivitet – og stadigvæk 
kunne bibeholde den nuværende ro- og fredfyldte stemning, som i dag findes i området. 
I gamle dage var Alkjær Lukke et yndet udflugtssted for Ringkøbings almindelige borgerskab. Her 
tog hr. og fru Jensen på søndagsudflugt med deres medbragte ”picknik-kurv” og promenerede 
rundt og konverserede på kryds og tværs med parkens besøgende, mens de hyggede sig i de 
smukke omgivelser – måske med en is i hånden. Kunne det være muligt at skabe et tilsvarende 
samlingssted – med nutidens behov og værdier? Måske - måske ikke! Men tanken og ideen kunne 
være spændende at forfølge. 
 
Nedenstående er en foreløbig løs bruttoliste – med mulige forslag til nye og supplerende 
aktiviteter/tiltag, som vil kunne gøre området i Alkjær 
Lukke mere attraktivt og et besøg værd. 
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Bruttoliste til de nye lege- og friluftsaktiviteter i Alkjær Lukke kunne være følgende: 

o Ny supplerende ”skovlege-plads” – med mulig placering nord for den eksisterende 
legeplads 

o Klatre- og balancebane i tilknytning til skovlegepladsen 
o Petanquebane ved eks. græsplæne 
o Beachvolleybane ved eks. græsplæne 
o Madpakkehus 
o Etablering af Frisbee bane -disc Golf rundt i kantområder ved Alkjær Lukke 
o Etablering af mindre ”træk-færge” ved det eksisterende sø-anlæg 
o Etablering af svævebane mellem de store træer i anlægget 
o Etablering af udkigstårn – med mulighed for udkig til fjorden og dele af Ringkøbing By – 

højde ca. 15- m 
o Etablering nye offentlige toilet-forhold 
o Opsætning af Is- og kaffevogn 
o Udvidelse af de nuværende parkeringsforhold ved Alkjær Lukke 

 
 

 
           Eksempel på naturlegeplads 
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Eksempel på klatre- og balanceanlæg 

 

 
Eksempel på naturlegeplads 

 
Eksempel på legeanlæg fra Riplay ved Ribe 
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Eksempel på legeanlæg fra Riplay ved Ribe 

 

 
Eksempel på legeanlæg fra Riplay ved Ribe Eksempel på legeanlæg fra Riplay ved Ribe 

 
Eksempel på svævebane 

 
Eksempel på udkigstårn 
 
Afsender af idé: Per Søby Jensen 



 
 

 23 

 

En fælleskabspark m. skaterpark 
 

Jeg forslår at få lavet Ringkøbings officielle park med plads til alle - især Ringkøbings beboere, men 
også for turismen  
 
Hvorfor? 
Skaber aktivitet og fællesskab i byen, samt et område hvor begivenheder kan ske i idyl, frem for 
begivenheder klemt inde i byen.Ringkøbing mangler et åbent sted, hvor der er plads til familien, 
hvor der er plads til rundbold og alle fra Ringkøbing og tilkommende. 
Ydermere skaber det det manglende fællesskab, der er potentiale for hos Ringkøbings 
gymnasieelever og unge. 
Ringkøbing mangler helt bestemt et sted hvor det er lavet til og tiltænkt unge, og en skaterpark vil 
helt sikkert gøre en god forskel. Og ja, der findes små ramper tre steder i Ringkøbing, men de er 
ikke ideelt bygget og ligger slet ikke ideelt. 
Ringkøbing mangler det attraktive sted, hvor man griller, laver større aktiviteter og shows. Der 
mangler et område, med mere plads! Det kunne ske i sådan en park! 
 
Hvordan? 
Jeg ved ikke hvordan budgettet ligger til disse ideer, men jeg tænker man finder en stor græsplads, 
hvor en større del anvendes til skaterparken - det vil helt klart være en god idé med plads til 
alverdens andre aktiviteter. 
Ift. bygning af skaterparker er det vigtigt at kigge på arkitekturen og materialet. Det optimale 
materiale er beton til størstedelen. 
Jeg forslår vi kigger på andre populære parker i Danmark, og ser på arkitekten(-erne) bag. Ofte er 
det skatere. Der findes danske firmaer der bygger beton-skaterparker. 
- Her må jeg indrømme, at det hurtigt kræver et stort budget, så alt efter budgettet, kan det være 
at kun parken kan og skal realiseres. 
 
Bænke, fri græsplads, grill-område og lign. 
 
Husk det praktiske! - skraldespande etc. 
 
Afsender af idé: Henrik Mouritsen 
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Træerne i byen – 1 
 

På Facebook så jeg et opslag fra en kvinde, der ønskede forslag til flere gåruter i Ringkøbing. Hun gik 
hovedsageligt på Fjordstien. 
Derfor denne ide: Afmærkede ruter, hvor man kan gå/cykle efter flotte solitære træer eller efter 
flotte grupper af træer. Ruterne kan have forskellige længder og forskellige udgangspunkter. 
Træerne kan så være pejlemærke for dem, som ønsker en rask gåtur for at få pulsen op. Men de 
kan også give anledning til fordybelse, hvor du gør holdt ved de enkelte træer og får en viden om 
disse træer. Det enkelte træ kan mærkes med navn og måske en lille fortælling. Det kan være en 
historisk fortælling om Yggdrasil eller det kan være en lokal historie – Hvem har plantet træet og 
hvornår? 
 
Forslag til træer: 
Det store vindformede træ ved Ringvejen 
De hvide birk i Damtoften, 
Træet ved Ringkøbing Kirke 
Lindetræerne på Torvet 
Træerne ved Rindum Kirke 
Naturkrafts træ bag ved Generator 
Piletræer ved Gymnasiet 
Alkjær Lukke med Yggdrasil (Asketræ) og Alfetræet 
Amtmandens Lund 
Fyrretræ ved Alkjærskolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er også fine træer i folks private haver, men de kan selvfølgelig ikke indgå i en offentlig 
fortælling. 
Projektet er nemt at sætte i gang. Når først de enkelte træer er udvalgt, kan ruterne fastlægges, og 
den enkelte fortælling kan findes på planche eller evt. en QR-kode. 
Det vil sætte lidt større fokus på træerne i Ringkøbing. Træer er vigtige for det samlede CO2 
regnskab og mange forskellige træer øger biodiversiteten. 
 
Afsender af idé: Karen Marie Ventzel 

IDE 12 



 
 

 25 

Træerne i byen – 2 
 

Jeg går tur i anlægget hver dag og vil gerne dele min glæde for træer med andre. 
Derfor denne ide: 
Udnyt Alkjær Lukke som et videnscenter, hvor du kan møde mange hjemmehørende træer og 
buske. I Alkjær Lukke har du bl.a. mulighed for at se, mærke og dufte følgende træer: bøg, eg, ask, 
ahorn, hassel, navr, avnbøg, tjørn, selje-røn, fyr, gran, kastanje, hyld, pil, el, lærk, birk, elm, alm røn, 
kirsebær, alm. hæg, spidsløn, lind, dunet gedeblad. 
Alkjær Lukke giver os som borgere en enestående mulighed for at se mange forskellige træer i 
naturen og ikke bare på en skærm. Og så er det endda på et meget begrænset areal. Følger du den 
yderste sti hele vejen rundt vil du gå ca. 1 km. 
 
Ud for udvalgte træer/buske kunne man lave en QR-kode med information om: 
Navn og kendetegn (Ask) 
Insekter og dyr knyttet til træet (hjortevildt, harer og fugle. Mange insekter) 
Historie og mytologi knyttet til træet. (Yggdrasil og Dejbjergvognen) 
Du bliver på denne måde præsenteret for en viden, der kan give dig en interesse for biodiversitet, 
natur, kultur og historie. 
 
Alkjær Lukke er et kommunalt anlæg og ideen kræver accept og medspil fra kommunens side. Lige 
nu satser man på en park og har måske ikke så stort et fokus på mangfoldigheden. Hvis man lader 
de selvsåede træer komme frem, så vil mangfoldigheden komme igen. Projektet vil her efter gå ud 
på at formidle kendskabet og historierne om de enkelte træer. 

 
Afsender af idé: Karen Marie Ventzel 
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ROOFTOP RINGKØBING 
 

Når vi er ude at gå i naturen eller i en by, bliver vi ofte draget af at finde et højt punkt – en 
bakketop, et tårn, et plateau…, hvorfra vi kan danne os et overblik, nyde en udsigt og overskue 
stedet, hvor vi befinder os.  
 

 
 
 
 
                
                                                            
 
 
 
 
 
 

 Foto af den gamle TDC-You-See-bygning, Grønnegade 5 i Ringkøbing. 

 
Vi skal hverken etablere kunstige bakker eller bygge tårne i Ringkøbing, men vi skal skabe et 
ROOFTOP, som kan give en fantastisk oplevelse af byen, havnen og vandet.  
En attraktiv location til at skabe en offentlig tagterrasse i Ringkøbing er den gamle TDC-YouSee-
bygning i Grønnegade. Denne location har en beliggenhed komfortabelt tæt på centrum, og 
tagterrassen kan orienteres, så udsigt over den gamle bydel, havnen og fjorden er sikret.  
Et ROOFTOP i Ringkøbing vil være et aktiv for mange mennesker, der allerede befinder sig i byen og 
for de mange gæster og turister, som hvert år besøger byen med henblik på netop at nyde den 
gamle købstad.   
 
Vi forestiller os, at et ROOFTOP kan bidrage med supplerende funktioner, der appellerer til 
forskellige målgrupper – fx udskænkning, legeområde, udstilling, urban gardening mv.  
Foto af Salling ROOFTOP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsender af idé: Ane Charlotte & Joacob Skou Sølvsten  
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Arkitektkonkurrence 
 
Vi bør udskrive en arkitektkonkurrence, der kan give forslag til, hvordan Posthusbygningen og den 
gamle DSB-bygning kan bygges sammen. 
 
Evt med en integration af viadukt-trappen og den tænkte gangbro over jernbanen.  
 
Den kommunale administration kan derved hænge bedre sammen med Skelbæk-Centret /MSM-
bygningen og administrationen på Brogårdsvej og Rødkløvervej. 
 
Borgerservice vil kunne flytte ind i posthuset uden de store forandringer. 

 
Afsender af idé: Helene Højmark 
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G-faktor 
 

Huslejen for G-faktor i Vester Strandgade er umanerlig høj: 
 
Bagerbygningen i Østergade står som et spøgelseshus, og kunne sagtens være et X-faktor for G-
Faktor. 
 
Bageriet mod Mellemgade kan rumme en restaurant/socialt køkken. 
 
Det lille bevaringsværdige hus (hvidt med blå vinduer) kunne indrettes som offentligt toilet, og 
stadig have 1800-talsudtrykket. 
 
Det lille jordlod bag bygningen er stort nok til en legeplads.  
 
De unge i G-faktor kunne have til opgave at holde de offentlige toiletter (indtægtsgivende). 
 
Afsender af idé: Helene Højmark 
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8 ideers brainstorm 
 
*) 1.Parasailing/Vandski og vandcykler på fjorden. Måske kan det lade sig gøre i samarbejde med 
Ringkøbing sejlklub? 
 
2. Udlejning af el-cykler og Rickshaws  med guide på cykelstierne langs med fjorden. 
 
3.Prøv at bo i et Herkules fly, der er udtjent. Det er måske et lidt skørt forslag, men det er et 
projekt, der har fokus på genbrug, fordi Hercules kan ombygges til en feriebolig, Oven i bør der 
lægges vægt på flyets tilgængelige historie for offentligheden  
 
4. Prøv at leje dig ind og bo i en husbåd i din ferie.  Eller vær selv med til at styrke fællesskab og 
genbrug ved at ombygge et billigt skib til en husbåd, og hør historien om Ringkøbings gamle 
skibsværft på havnen.    
 
5. Plads til lektielæsning for skolebørn. / Børne parkering” i Reservebedstemødre-ordning. 
 
6 Hunde pasningsordning 
 
7. Er det mon muligt at erstatte Ramona med nogle små økologiske og spredte øer og med 
vindenergi i en meget mindre størrelse end den, der er foreslået i Ramona?. Det ville efter min 
mening passe meget bedre i Ringkøbing. Så skulle det være muligt at leje små robåde og sejle fra ø 
til ø. Det bør falde i et med naturen, så det er et åndehul både for borgere og turister.   
Vigtigt: Disse øer må ikke ligge lige foran Rådhuset, så der må findes et andet sted på vandet, hvor 
udsigten ikke bliver generet af sådan et projekt.  
 
8. Ringkøbing Amts Dagblad efterlyser parkeringspladser.  Mit spørgsmål er derfor: Hvad bruger 
kommunen den gamle materialeplads til på Enghavevej? (Det var der, hvor vi afleverede vores 
affald inden det flyttede  til Baldersvej 4)  
Eller kan det mon lade sig gøre at parkere bagved Bechs biler på Enghavevej?  
Eller hvad med at Ringkøbing Rock flytter til et andet sted, så Rock-pladsen bliver til 
parkeringspladser? 
Kan Rocken mon flyttes til Alkjær - Lukke på Herningvej?. Eller er det helt forkert på grund af 
kolonihaverne?  Men hvad så med Rundkørslen? Her bygges der jo nyt. Er det ikke Rema 1000 der 
skal ligge der, men nu lukker Aldi jo. Så hvad mon der skal ske med Rema 1000 derude?. Det må i 
hvert fald kunne lade sig gøre at finde flere parkeringspladser i den indre by 
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Bemærk: 
*) Parasailing er i en faldskærm efter en sejlbåd. Der findes også noget, der hedder Paragliding, men 
det fungerer bedst i højderne. 
*) Ideen med Hercules fly er tidligere været med i et eksamensprojekt i Designfaget på HF, hvor jeg 
også havde nogle tegninger. 
*) Reserve/bedstemødre-ordning. Sådan en ordning havde Husmoderforeningen i Bramming for 
flere år siden med rigtigt mange medlemmer. Den blev mest brugt når børene var syge og 
forældrene skulle på arbejde. Men efter Corona epidemien er det ikke sikkert, at det er en god ide. 
Så hellere lave en ordning  med lektiehjælp for skolebørn.    

 
Afsender af idé: Britta Pedersen 
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Vi sætter sejl 
 
Vi skal have et sted, hvor vi kan lege med vinden. Hvis vi så også kan 
være innovative og have det sjovt, så er det jo ren bonus.  
Der skal være et konkurrenceelement i det.  
Til det skal vi lave en form for skinner. To sæt. Parallelt med hinanden.  
På hver sæt skinner, står der en vogn.  
 
Til denne vogn skal vi så have lavet det sådan, at man selv kan lave sig 
et sejl. Man får en time og en hel masse materialer er til rådighed. 
Halm, reb, strå, stof. Alt sammen naturmaterialer eller organiseret genbrug. Måske har vi et 
værksted, der kan klargøre stof osv., så det kan bruges. Måske kan man få aflagte materialer fra 
fiskeri eller vindmølleproduktion, så det har et lokalt islæt.  
 
Efter en time, sætter man sejlet, kapper fortøjningen, og ser hvem der kommer hurtigst frem til 
enden.  
 
Det kan være sjovt for os, for skoleelever, for turister, og så vil man kunne bruge det til 
polterabend, teambuilding og den slags.  
Det kræver pasning og formentligt også en guide undervejs, men der er jo ikke noget i vejen for, at 
det kan være bemandet af frivillige. 
Der er heller ikke noget i vejen for, at det kan placeres ved Naturkraft.  
 

Afsender af idé: Anne Sofie Rovsing Ejersbo 
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Josefines idé 
 

Josefine på 5 år foreslår dette: 
 
At man laver en bane ude i vandet nede i fjorden, hvor man kan løbe og så vupti falder 
man i vandet. 
 
o Der skal være huller og puder, så man kan være vild 
o Der skal være broer, man kan løbe på 
o Man skal hele tiden falde i vandet 
o Der skal være noget, man kan svinge i. Gerne ringe og reb. 
o Der skal være fælder 
 
 
Afsender af idé: Josefine/Anne Sofie Rovsing Ejersbo 
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Et pariserhjul ved fjorden 
 
Min drøm for, at vi kan nyde det særlige ved Ringkøbing, er et pariserhjul med udsigt over fjorden. 
Jeg tænker, det skal placeres nedenfor svømmehallen, sådan at man kan nyde udsigten fra bassinet 
indenfor, og at man især kan nyde samspillet mellem pariserhjulet og et glas hvidvin på caféens 
terrasse. 
 
Det må gerne være et lille og meget smukt pariserhjul. Allerhelst noget, der ser lidt romantisk ud. 
 
Nogle af de goder, vi kunne opleve ville være; 
 

o Fantastisk samspil med udsigten – især om aftenen, når lysene 
spejler sig i vandet 

o Noget, der vil gå igen i andres billede af os. Som ARoS 
regnbue er blevet tegn på Aarhus, så ville billeder af 
pariserhjulet ved vandet sige Ringkøbing 

o Et selfiespot til sociale medier, hvor alle ville vide, hvor det var 
fra 

o En større aktivering af området omkring svømmehallen og 
samspillet mellem vand inde og vand ude 
 

Afsender af idé: Anne Sofie Rovsing Ejersbo 
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En kunstnerisk sansesti 
 
Vi skal lave en rute skulptur-ruten – der går i en trekant og forbinder Sorte bakker, Gammel Sogn 
og Naturkraft. 
Det vil sige, at ruten for så vidt allerede er der. Det, vi skal lægge ind, er en række 
sammenhængende kunstoplevelser, der forholder sig til naturen og omgivelserne. 
Tænk Sculpture by the Sea fra Aarhus, Deep Forest Art land fra Kibæk og Vinterlys smeltet 
sammen i et projekt, der forholder sig til det allerbedste af Ringkøbing og den omkringliggende 
natur. 
 
Ruten bliver afmærket, og hvis du vil downloade den gratis, så skal der være informationer om 
kunstnere og steder, men du skal selvfølgelig også have lov til bare at sanse og nyde. 
Der vil være rige muligheder for at hente fondsmidler til de enkeltstående projekter undervejs, men 
jeg kunne især tænke mig at lave de her skulpturer/installationer: 
 

o  En form for klitter støbt i beton. Smukke, bølgede, rillede former i sandfarvet bestandigt 
materiale, der vokser op af et beplantet område som fx græs. De er smukke i den 
skulpturelle form på afstand og når du kommer tættere på er der et smukt mønster i de 
kendte bølgeformede mønstre. 
Der kan klatres og leges på klitten, og børnene vil formentligt kalde den Bølgen. 

o En høj jernskulptur bestående af halve og trekvarte cylindre i rustfarvet metal. De skal stå 
sådan, at man kan bevæge sig indimellem de, så de næsten kommer til at virke lette, som 
gardiner. Placeringen skal laves sådan, at der vil være forskellige lyd-virkninger indeni alt 
efter vindens styrke. Det skal virke lidt ligesom en konkylie, man står indeni. 

o En række gynger med udsigt over fjorden, hvor de kæder, gyngen hænger i, ligesom er 
fortsat op over stativet. Herpå er monteret skulpturer af svømmende mennesker. Når du 
gynger, vil de flyve/svømme frem og tilbage. Når du ser den på afstand vil du knap opdage 
stængerne og endnu ikke kunne se gyngerne, så du ser kun figurerne svømme gennem 
luften. 
Jeg har masser af andre idéer og er bestemt også åben overfor en kuratering af værker af flere 
forskellige kunstnere. 
 
Afsender af idé: Anne Sofie Rovsing Ejersbo 
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Ringkøbing fotospots 
 
Ringkøbing er en vigtig del af ’Naturens Rige’ og med vores centrale placering som havneby i 
nordenden affjorden skal vi fortælle om, og selv opleve, hvordan vores by er en del af naturen 
omkring fjorden og havnen, og hvordan vi som ringkøbingensere i flere århundreder har spillet 
sammen med vandet, vinden og jorden. 
 
Ideen går ud på, at der skal etableres en række ’Fotospots’, som skal guide brugeren til interessante 
steder at tage fotografier i og omkring Ringkøbing, som kan knyttes til en interessant historie. De 
forskellige ’spots’ skal vælges ud fra en række kriterier, som skal konkretiseres nærmere, men 
kunne i udgangspunktet være: 
1. Generelt være motivisk interessante og guide brugeren til at få fede billeder med hjem 
2. Rumme en historisk, kulturel, natur eller kunstnerisk historie – Ideen er, at forskellige faggrupper 
kan arbejde med formidlingen af ”hvad” der er interessant i området. 
3. Veksel mellem det ”åbenlyse” og det ”skjulte” 
4. Danne rammer om motivet – gerne i relation til stedet eller historien. 
 
Det er ideen at spottet kan være en enkelt stående oplevelse, som man ”falder” over, men også 
indgå i enstørre helhed, hvor hvert ’spot’ bidrager til en overordnet fortælling og danner en rute i 
og omkring byen, som kan opleves at ringkøbingensere, turister, motionister til løb, gang m.v. 
Endelig er det ideen at de forskellige ’spots’ med tiden udvides med interaktive elementer. Det 
kunne fx være, at man ved Bagges Dæmning laver en installation, hvor besøgende selv kan 
eksperimentere med at lave opdæmning af vand i en model. 
 
Afsender af idé: Dennis Rovsing Ejersbo 
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Børnenes by    

 
 På vegne af Foreningen Børnenes By Ringkøbing sender  
vi hermed en ansøgning til at deltage i konkurrencen  
”Ideprisen 2023” og håber at vinde de 10.000kr.  
 
Hermed en lille præsentation af projektet og lidt om  
hvem vi er og hvad vi har på hjertet. 
 
 

Svømmeamfien er en attraktion, som skaber samlingspunkt og liv. Den kan give nye 
muligheder for at opleve byen og naturen og inspirere til fysisk udfoldelse. Herfra kan 
man bade sommer og vinter, nyde fjorden fra vandet og få et view ind over byen, se 
solnedgange, dyrke motion, mødes, lave teater, spille koncert, slappe af, lege og sole 
sig.  
En attraktion til glæde for ALLE.  
 
Svømmeamfien vil blive et smukt og naturligt samlingspunkt for alle, kun fantasien 
sætter grænser. Et trækplaster for tilflytter, turister og alle gæster der besøger 
Ringkøbing By. Et flot varetegn i byen, der er attraktiv og indbydende og anvendelig. 
 
Et slags gadekær på vandet som gør det endnu mere attraktivt at bo og arbejde i 
Ringkøbing, der samtidigt er bæredygtigt og venligt for miljøet, der vil være til gavn for 
os alle i kommune.  
  

 
BØRNENES BY udspringer af et initiativ fra skolebestyrelsen og ledelsen på Alkjærskolen og er nu en 
forening med frivillige med en bestyrelse på 6 personer. Med svømmeamfien vil vi skabe et fyrtårn, 
som tiltrækker sig opmærksomhed og øger interesse for bosætning” og samtidig understøtter 
udviklingen af Ringkøbing som ”…et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed 
og besøge” 
Se venligst vores film på https://facebook.com/bornenesbyringkoebing/ 

Vi håber meget at vinde ”Ideprisen 2023” og takker for jeres tid. 
 
 Med venlig hilsen 
Helle Krogh Pedersen 
Mobil 26304130  
Børnenes By 
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