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MENNESKERNE BAG PROJEKTET

Efter 32 år som ungdomsklub på Møllevej 22 i Idestrup, skulle den 
gamle bygning, der tidligere havde været bl.a. brugsforening, rives ned. 
Bygningens tilstand var for dårlig og kommunen
ønskede at afhænde den. Det kunne Idestrup ikke lade ske!

Klubben var og er et vigtigt aktiv for landsbyens unge og deres dag-
ligdag. Ønsket var derfor at genoplive byens knudepunkt og samtidig 
bringe det ind i moderne tid, som et multifunktionelt hus med café, 
ungdomsklub, overnatningsmuligheder og sociale aktiviteter. Fra 
2015-2017 arbejdede Idestrup og Omegns Lokalråd, IOLR, utrætteligt på 
at finde finansiering til en omfattende restaurering og ombygning af 
Møllevej 22. 
Heldigvis lykkedes det!

Cafeen drives i dag af Mads Damgaard og Tea Skailand, 
til glæde for alle deres mange gæster i Idestrup og omegn! 

VELKOMMEN TIL PITSTOP IDESTRUP!

Nedrivning af bygningen i 
august 2017.

De unge i klubben, da projektet fik de første penge 
fra Realdania.

Mads Damgaard med sin første 
brugte kaffemaskine, indkøbt til 
Café Pitstop. 

www.pitstop-idestrup.dk 



Carina Bell Bastlund Woollhead
Jeg flyttede til Idestrup i 1995, og fik begge mine to børn kort
efter.
Det er en glæde at se, hvor meget byen har støttet op om renoveringen. 
Det har været spændende at genopdage byens historier, som næsten var 
gået i glemmebogen.
Dette projekt har lært os, hvor meget den lokale historie betyder for et
sted, og hvor meget vi kan takke dem, som gik foran os, for at
have skabt nogle fantastiske landsbyer i Danmark.
Født 1. januar 1965 på Christianshavn, uddannet cand.mag., ansat i 
Guldborgsund Kommune.

Preben Dreijer Løj
Jeg har været med i Idestrup og Omegns Lokalråd, IOLR,  fra begyndelsen i 
2010. Vi startede
IOLR for blandt andet at fremme bosætning i Idestrup og omegn.
Det har vi blandt andet gjort ved at få renoveret den gamle brugsbygning i
Idestrup, som har givet meget mere liv i byen.
Min familie kommer fra Falster og jeg flyttede til Idestrup i 1980.
En sjov detalje er, at min kones farfars bror, Karl Løj, var den
første brugsuddeler i Idestrup Sogns Brugsforening, da den
startede op i 1911.
Født 13 juni 1948, i Tåstrup ved København.

Frode Vest Hansen
Jeg hedder Frode Vest Hansen og er navigatør uddannet.
Jeg arbejder til daglig som styrmand på Lollandsfærgerne, og
igennem de seneste par år også lejlighedsvis på Grønland.
Jeg har været med i Idestrup og omegns lokalråd fra
begyndelsen i 2010. Først som formand, og havde de første 5
år møde hver tirsdag, hvilket vi er fortsat med igennem hele
projektet.
Vi dannede IOLR for at skabe synlighed, fastholdelse og bosætning til vores 
lokalområde.
Jeg er født i 1956, og har 3 børn. De er, ligesom jeg, opvokset på
Havlykkevej i Ulslev, hvor jeg stadig bor.

Thomas Sembach Hansen
Da det lykkedes IOLR at vinde legat fra Underværker, blev der
holdt et møde omkring hvad projektet skulle udformes til.
Under dette møde blev der gjort opmærksom på, at der manglede
arbejdskraft til den nyopståede arbejdsgruppe.
Jeg meldte mig som frivillig, hvilket jeg i dag er utrolig glad
for. Selvfølgelig har det krævet mange timer, men det har givet
flere gode timer tilbage. Et dejligt sammenhold, samt en masse
oplevelser.
Født: 9. juni 1982. Uddannet MP-sergent og Akademisk økonom, arbejder som 
Controller.

Louise Sparre Flørning, formand IOLR
Jeg tror på, at alle på et eller andet tidspunkt i deres liv ønsker
at give noget tilbage, være en del af noget større og på en eller
anden måde gøre en forskel. Og i dette projekt fik jeg lov til at
”give noget”.
At være en del af lokalrådet og i flere tilfælde også få lov til at
repræsentere Idestrup og omegn, har dog også givet mig rigtig
meget igen.
Født: 4. september 1980. Uddannet Finansøkonom og statsautoriseret 
ejendomsmægler, ansat i Slots- og Kulturstyrelsen.

Kaj Jørgensen
Jeg er født i Tjæreby den 17. februar 1946 og opvokset på Højgaard, som jeg 
ejer i dag, som 5. generation på gården.
Foreningsarbejde har altid interesseret mig meget og jeg har
gennem tiden haft en del formandsposter bl.a. Landbo Ungdom,
LOF, Venstre, Idestrup m.fl.
I 2011 blev jeg en del af Idestrup og omegns lokalråd og har
været med siden, blandt andet i det meget spændende projekt
Pitstop Idestrup.

Anja Folkvard Petersen
Jeg er mor til tre, tilflytter til Idestrup og elsker at være med til
at gøre en forskel.
Historien bag bygningen finder jeg utrolig spændende og vigtig.
Samtidig har jeg kunnet bidrage med en masse viden om byggeprocesser.
Vigtigst for mig er at det fortsat skal være sjovt at bo i Idestrup,
både som barn, ung og voksen. Derfor skulle vi have et hus, som
kan rumme alle. Og det synes jeg, at vi har opnået
Født: 18. juli 1980, uddannet ingeniør, ansat i Teknik & Miljø, Guldborgsund 
Kommune.

Også en stor tak til Klavs Hansen, som har været en uundværlig del af 
holdet, men som er for beskeden til at optræde her. Tak, Klavs!

ARBEJDSGRUPPEN BAG PITSTOP IDESTRUP FRA IDESTRUP OG OMEGNS LOKALRÅD, IOLR.


