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Logoet til Pitstop Idestrup blev udviklet af 
Christoffer Koborg og Mikkel Karlsen i 2016.

FRA IDESTRUP SOGNS BRUGSFORENING 1911 TIL PITSTOP IDESTRUP 2018

Den første brugsuddeler, Carl Hansen Løj og hustru, Jensine Løj, i døren til Idestrup Sogns Brugsforening i 
1911. Brugsen var blevet oprettet af bønderne fra Idestrup og kostede 8000 Rigsdaler at bygge. 
Den fungerede som brugsforening frem til midten af 1970’erne, hvor der blev bygget en ny på Østergade 1, 
hvor Blæksprutten ligger i dag.

Huset rummede mange funktioner, blandt andet posthus, legetøjsforretning og knallertværksted, indtil 
det blev indviet som kommunal ungdomsklub, Idestrup Ungdomsklub, IUK, i 1983. Klubben nåede lige at 
få 30-års jubilæum, da den ikke kunne mere.
Bygningen var i for dårlig stand, og skulle enten rives ned eller sættes i stand.
Vi valgte det sidste!

Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) blev stiftet i 2011 og overtog bygningen fra Guldborgsund Kommune i 
2016 for 1 krone. Lokalrådet havde samlet op imod 7 mio. kr. sammen i tilskud til en total renovering og
ombygning af huset, i respekt for husets oprindelige konstruktion og udseende. 
Byggeriet varede fra august 2017 til maj 2018, og huset stod klar til indvielse den 26. maj 2018.

Det har været centralt for Lokalrådet at byggeriet blev smukt og funktionelt. Tilbygningen er med sit nedad 
skrånende tag med til at give bygningen et behageligt udtryk, ligesom fliserne i gården har gjort det muligt 
at inddrage gårdrummet i husets brug. Pitstop Idestrup blev tildelt Guldborg- sund Kommunes Arkitektur-
pris for bedste ombygning i 2019. 

Som led i renoveringen blev der tegnet en helt ny tilbygning til det oprindelige hus. ETN Arkitekter i 
Nykøbing designede tilbygningen, så den kan huse både et multirum og de to Pitstops, hvor cykelturister 
og andre gæster kan overnatte. Byggeriet blev udført at Bjarne Petersen A/S, og kan modstå orkaner og jord-
skælv – det er en meget stabil bygning, vi har fået!

Det færdige hus er blevet en smuk hilsen til den gamle Idestrup Sogns Brugsforening med den flotte facade, 
tilvirket i Skønvirkestilen, som var på mode i starten af 1900-tallet. Guldborgsund Kommune har været en 
uundværlig samarbejdspartner i processen og bidraget med mange gode forskønnelsestiltag på vejene om-
kring huset. Det er blevet flot, og det bliver flittigt brugt, og vi håber, at det vil stå mindst 100 år mere!

Idestrup og Omegns Lokalråd kunne ikke have udført dette arbejde uden støtte! 
Vi siger tak til alle bidragsydere, store som små, uden hvem, det hele ikke ville have været muligt!

Dette projekt er støttet af Landdistrikts-
puljen under Bolig- og Planstyrelsen
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Larsens Fond
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