Din, Min og Vores Sognegård på vej i Stevnstrup
Det myldrede med gode ideer i Stevnstrup Forsamlingshus denne torsdag aften, hvor en lille flok ildsjæle var
samlede for at drømme og sammen få nye idéer til en kommende sognegård i de tre sogne, Øster Velling,
Helstrup og Grensten, som skal ligge på grunden ved siden af pizzeriaet på Landsbygaden i Stevnstrup.
Din, min og vores sognegård blev hurtigt overskriften på en aften, hvor menighedsrådet havde indbudt en
gruppe med baggrund i borgerforeningen, forsamlingshuset, skolen, FDF og de tre sogne til at tænke de første
tanker om, hvad vi kan bruge vores kommende sognegård til. Hele grundidéen er, at vi skal lave en sognegård
for alle os, der bor i sognene, udtaler Kim Vium Jørgensen, der er formand for menighedsrådet. Vi har talt om,
hvad vi skal kalde huset. Det skulle være noget, der åbner og inviterer alle til at være med. Vi endte med
sognegård. På mødet med folk fra byen blev det til: Din, Min og Vores Sognegård. Det dækker jo endnu bedre
det, vi drømmer om.
Kim fortsætter og fortæller sammen med Karen Lagoni om et mylder af idéer: Et E-sportssted for de unge, et
hygge- og værested for alle aldre, en scene til koncerter, foredrag, korsang, bagefællesskaber og
brætspilsaftener. Alt det ved siden af og sammen med konfirmandundervisning og præstekontor. Vi vil gerne
have liv i huset hele dagen og hele ugen. Folk skal virkelig opleve, at det her er deres hus.
Bruno Viuf Larsen, som skal være husets arkitekt, deltog også i mødet. Bæredygtighed og at huset skal passes
ind i byen, har været overskriften på det, han er bedt om at bygge. Samtidig drømmer vi om, at udearealerne
kan blive til fælles glæde for byen. Et slags fælles byrum på Landsbygaden, som alle har glæde af. Lad os
drømme om, hvad vi vil lave der. Når vi kan se det for os, kan vi tegne et hus, der skal passe ind i drømmene.
Mødet i forsamlingshuset var blot det første i en række af møder. Vi vil gerne skabe ejerskab, så det bliver et
fælles sted, hvor alle kan føle sig inviteret med. Derfor inviterer vi også den 27. august kl. 19 til et nyt møde i
forsamlingshuset. Her er alle velkomne og opgaven er den samme. Skabe idéer til indholdet og ejerskabet af
din, min og vores sognegård og vi håber, at rigtig mange vil komme og være med til at sætte deres præg på
fremtiden og huset, slutter Kim Vium Jørgensen.

