
 

 

Lemvig 11. maj 2016 

Erklæring om interesse for samarbejde mellem  

Ryde Stendis Beboerforening og Geopark Vestjylland 

Geoparker har til formål at formidle historien om jordens dannelse og den natur og kulturhistorie, der er en 

følge af de geologiske processer. Samtidig er en geopark en lokal initiativtager og medvirker til at skabe lokal 

udvikling og identitet gennem formidling, udvikling af partnerskaber med lokale virksomheder, undervisning og 

gennemførelse af projekter, der understøtter bæredygtig turisme. Med oprettelsen af Geopark Vestjylland 

ønsker Holstebro, Lemvig og Struer kommuner at sætte fokus på de store værdier og oplevelser, som 

landskabet naturen og kulturhistorien i området rummer. Rent geografisk omfatter geoparken alle tre 

kommuner med et samlet areal på 1.556 km2 og godt 100.000 indbyggere. Fra november 2015 blev 

geoparkerne et officielt program under UNESCO under betegnelsen UNESCO Global Geoparks på linje med 

Verdensarvsprogrammet. Geopark Vestjylland arbejder frem mod en UNESCO godkendelse. 

Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand sådan beskrives området omkring 

Ryde og Stendis. Ryde Stendis Beboerforening har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem 

områdets beboere, samt at virke som bindeled mellem beboere og de offentlige instanser. Beboerforeningen 

ønsker at holde byen pæn og venlig, blandt andet ved fællesområdet Blomsterbækken. Af denne årsag 

varetager foreningen også vedligeholdelse af div. udendørsfaciliteter samt blomster kummer i området. 

Foreningen arbejder desuden for at forbedre netværk for ældre, tilflyttere og unge familier. 

Der vil blandt andet være samarbejdsmuligheder indenfor:  

 At udbrede kendskab til egnen og øge stoltheden blandt lokalbefolkningen. 

 Udvikling af oplevelses tilbud for lokale og turister 

 Oprettelse og forbedring af natursti med tilhørende faciliteter, bl.a. omkring Bavnehøjen. 

 Levende formidling af lokal historie og kultur 

 Uddannelse af og for lokale guider 

 Opsætning af geopark information  

 Formidlingstiltag i øvrigt, i form af materialer, undervisning, udstillinger, arrangementer mv. 

 

Ryde Stendis Beboerforening og Geopark Vestjylland indgår i et samarbejde hvor vi vil yde gensidig støtte og 

opbakning i fremtidige samarbejdsprojekter. 
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