
VELKOMMEN TIL 
BORGERMØDE 
DEN 12. JANUAR KL. 14.00
I VORGOD-BARDE HALLEN

Nyt »Sundhedsfællesskab«
i Vorgod-Barde. 

Kom og hør om det 
spændende tiltag.

NOGET FOR NOGET!

TIL ALLE HUSSTANDE

Skal vi sætte spaden i jorden?

Jørgen Clausen, 
formand

Brian Nørgaard, 
ny læge

Leo Clausen, 
halbestyrer



MØD OP & FÅ MERE INFO

NOGET FOR NOGET!
I Vorgod-Barde får vi en unik mulighed for at udvikle det lokale sund-
hedsfællesskab med en tilbygning til Vorgod-Barde Hallen. Ud over at 
vi får bedre og mere tidssvarende faciliteter ved hallen, flytter en læge 
og en fysioterapeut ind i de nye og moderne lokaler. 

Muligheden er opstået med et stort tilskud fra både Sundheds- og Æl-
dreministeriet, fonde og Ringkøbing-Skjern Kommune.

DER ER EN BETINGELSE
Eneste betingelse for at spaden kan sættes i jorden og håndværkerne 
kan komme i gang er, at vi i lokalområdet bakker op om projektet øko-
nomisk.

Hele projektet koster 11,4 mio. kr. Langt de fleste af disse midler er 
i hus. Lokalt skal private og virksomheder dog bidrage med et beløb 
svarende til 2 mio. kr. De 2 mio. kr. er en nødvendig forudsætning for, 
at tilskuddet fra staten og kommunen udbetales, og projektet skydes i 
gang. Gør vi ikke det falder hele projektet til jorden.

OVERKOMMELIG
Vi håber derfor på god økonomisk opbakning lokalt. I gennemsnit er 
det ca. 3.000 kr. pr. husstand, hvis vi løfter i solidarisk flok.

Det er næppe realistisk, at alle private kan byde ind   
med det på én gang. Derfor er vi osåafhængige 

af større beløb fra enten private eller virksomheder.

LAD OS LØFTE I FLOK - SÅ VI SAMMEN NÅR I MÅL.



Sundheds- og Ældreministeriet *6.394.000

Ringkøbing-Skjern Kommune *500.000

Egen finansiering *500.000

Fonde 1.000.000

Vorgod-Barde Borgerforening *100.000

Vorgod-Barde Motion og Fritid *200.000

Ringkøbing-Skjern Kommunes Anlægspulje 500.000

Barde-Vorgod By og Erhverv *200.000

Indsamling (NOGET FOR NOGET) 2.000.000

Forventet pris (samlet projekt) 11.394.000

ØKONOMIEN BAG

*Sikrede indtægter, hvis lokalområdet bakker om med 2 mio. kr.

PRIVAT 
1. Du kan vælge at give et samlet 
 beløb på én gang.  F.eks. 3.000 kr.  
2. Du kan også vælge af give 
 ét samlet beløb, men fordele 
 indbetalingen over tre år.

F.eks. 4.500 kr. samlet.
Bidrag i 2020: 1.500 kr.
2021: 1.500 kr.
2022: 1.500 kr.  
Uanset opnår man 26% fradrag
på selvangivelsen.

ERHVERV 
Alle erhvervsdrivende kontaktes 
personligt.

SUNDHEDSFÆLLESSKAB: 
• Nyt lægehus
• Ny fysioterapi-klinik
• Vorgod-Barde Motion og Fritid
• Vorgod-Barde Hallen

Se mere: www.vorgodbardehallen.dk



HANS 
ØSTERGAARD
BORGMESTER

JOHANNES 
BREJNHOLT
LANDMAND

DERFOR BAKKER VI PROJEKTET OP

Det er et enormt spændende og positivt projekt for 
lokalsamfundet. Jeg har arbejdet på at finde ind-
samlere, og jeg har mødt en meget stor opbakning 
fra alle dele af lokalsamfundet.

Jeg synes, det gælder alle aldre, men nok særligt 
blandt den modne del af befolkningen er der en 
holdning til, at det her projekt det må ikke glippe.

Det er vigtigt, at vi også fremover har adgang til en 
læge her i Vorgod-Barde.

Sådan som jeg ser det, er hele projektet med udvi-
delse af hallen, tilbygning med lægehuset og mu-
lighed for at tilknytte fysioterapeut en unik chance 
for Vorgod-Barde-området.

Den slags projekter, hvor staten med kommunens 
mellemkomst finansierer hele byggeriet af et læge-
hus, ser man ikke så ofte, så jeg kan kun opfordre 
lokalbefolkningen til at bidrage med det, jeg vil 
anse som et overkommeligt beløb set i forhold til 
hele projektet.

STELLA REECE
LÆGE

For mig personligt et det en stor lykke, at vi har 
udsigt til et nyt, moderne lægehus med tidssvaren-
de rammer. Det er helt fantastisk, at Sundheds- og 
Ældreministeriet har valgt at satse på Vorgod-Bar-
de på denne måde og ikke bare har tænkt i store 
lægehuse med syv læger eller flere.

Med tiden kunne vi jo håbe, at der bliver plads til 
to læger i det nye hus ved hallen. Det er det i hvert 
fald dimensioneret efter.  
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Følg os på Vorgod-Barde Hallen


