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Knebel den 11. oktober 2021 

 
Knudepunktet kommer til Knebel 
Efter flere års forarbejde og en meget stor frivillig indsats er det nu sikkert og vist: Første spadestik 
til det nye fælleshus ”Knudepunktet” i Knebel bliver den 5. november, og huset forventes at stå 
klart i begyndelsen af 2023.  
 
Lokalsamfundet i Knebel kan nu se frem til at få samlet Molshallen og Molsskolen med et nyt 
børnehus, en multisal og et stort fælleskøkken. Grith Mortensen har som formand for 
Ejendomsfonden Knudepunktet Mols, der sammen med Syddjurs Kommune står bag byggeriet, 
været involveret i projektet siden begyndelsen, og hun er rigtig glad for, at byggeriet nu kan gå i 
gang:   
 

- Det tætte samarbejde mellem en stor gruppe frivillige forankret i Mols i Udvikling, Syddjurs 
Kommune, en række lokale og nationale fonde samt totalrådgiver Transform A/S har båret 
frugt, og vi kan nu bygge vores Knudepunkt. Det nye fælleshus bliver helt sikkert et kæmpe 
plus for os, der bor og besøger Mols og Helgenæs. En kæmpe tak til alle bidragsydere i form 
af kommune, fonde, foreninger, erhvervsliv og lokale for at støtte op om Knudepunktet, 
siger hun, og fortsætter: 

- At Knudepunktet nu bliver til virkelighed, er et kæmpe skulderklap til de mange frivillige, 
som gennem snart mange år har været aktive i alt fra fundraising til detailplanlægning af 
bygningen og dens mange funktioner, og til det tætte samarbejde mellem kommunen og de 
frivillige.   

 
Alle bidragyderne er glade for, at byggeriet af Knudepunktet nu kan gå i gang til glæde for 
landsbyklyngens mange frivillige, der har lagt mange kræfter i at skabe liv og fællesskaber lokalt.  
 
Formand for udvalget for familie og institutioner i Syddjurs Kommune, Kirstine Bille udtaler: 
 

- Jeg er meget tilfreds med, at byggeriet af Knudepunktet endelig går i gang. Fra Byrådets side 
ser vi Knudepunktet som et eksempel på, hvordan kommunale tilbud kan knyttes endnu 
tættere sammen med det gode liv i lokalsamfundet. Jeg forestiller mig, at vi kan bruge 
erfaringerne fra Mols flere steder, blandt andet når vi skal i gang med byggeriet af den nye 
Hornslet Skole, hvor vi også tænker i multifunktionelle bygninger. 

 
Et længe ventet børnehus  
Mols er i udvikling, og det er rigtig godt for både tilflytning og antallet af børn i området. En del af 
Knudepunktet er derfor et nyt børnehus med plads til både børnehave, vuggestue og dagpleje, og 
det er en rigtig god nyhed, at børnehuset nu er på vej, fortæller den kommunale distriktsleder på 
Molsskolen, Claus Peter Olesen:  

- Med det nye børnehus får vi et hus med plads til det stigende antal børn i området, og både 
børn og pædagoger bliver en del af et større fællesskab i Knudepunktet med for eksempel 
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skolen, kirkerne, idrætsforeningen og husets mange andre brugere. Et fællesskab, hvor vi 
finder fælles løsninger, kan deles om faciliteter, udstyr og opgaver og få fælles oplevelser. 
Personalet glæder sig nu til at snakke indretning og praktik omkring det nye børnehus. Det 
bliver spændende, siger han.  

 
På grund af det stigende børnetal er der dog akut brug for mere plads, end der er til rådighed i den 
gamle børnehave, og derfor er der nu installeret en flytbar lavvu – en tipi-konstruktion, der både 
giver ekstra plads her og nu, og som på sigt kan bruges af børnehus, skole og Knudepunktets mange 
andre brugere. 

 
Hvem skal bygge?  
Første spadestik bliver taget d. 5. november, og de entreprenører, der har vundet licitationen, er 
Poul Pedersen A/S, TKP BYG A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Vognsen & Co A/S samt Bent Brandt A/S. 
Projektleder for Knudepunktet, Heidi Scott Lundby fra Syddjurs Kommune, glæder sig til samarbejdet 
med entreprenørerne:  

 
- Både Syddjurs Kommune, Ejendomsfonden og totalrådgiver glæder sig rigtig meget til at 

komme i gang med at opføre byggeriet. Vi er lige nu ved at planlægge opstarten, og det er 
tydeligt, at alle entreprenører er klar og parat, så vores samarbejde er kommet godt fra 
start, fortæller hun.  

 
Hvor og hvornår 
Festligholdelsen omkring det første spadestik starter fredag d. 5. november kl. 13.30 ved Molshallen 
i Knebel. Der følger en invitation til spadestikket senere.  
 
Yderligere informationer  
Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: 
 
Heidi Scott Lundby 
Bygningskonstruktør 
Syddjurs Kommune, Ejendomme 
Tlf. 87 53 57 67, Mobil 61 20 38 41 
hslu@syddjurs.dk 

Grith Mortensen 
Fmd. for Mols i Udvikling og Ejendomsfonden 
Tlf. 40 96 41 14 
grith.mortensen@gmail.com 
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OM KNUDEPUNKTET  

Knudepunktet er en samlet betegnelse for det nye mødested, som opføres i forbindelse med Molshallen 
og Molsskolen i landsbyen Knebel.  

Knudepunktet er et mødested med børnehus, idrætsfaciliteter, fælleskøkken, multifunktionelle rum, 
kontorpladser, hyggekroge og udearealer.  

Målet med Knudepunktet er at gøre det endnu mere attraktivt at bo på Mols/Helgenæs ved at skabe et 
LEVENDE MØDESTED FOR ALLE.  

Knudepunktet omfatter aktiviteter med fokus på fællesskaber og tager udgangspunkt i både idræt, natur, 
kultur og gode måltider.  

Visionen for huset er at samle og dele, således størstedelen af arealerne deles af to eller flere aktører. 
Knudepunktets DNA kendetegnes ved åbenhed, respekt og nysgerrighed over for andre og en stærk tro 
på, at samarbejde beriger og muliggør aktiviteter, som ikke kan skabes på egen hånd. 

Knudepunktet forventes at stå færdig i foråret 2023. 

Finansieringen af byggeriet bygger på et bredt samarbejde mellem kommune, lokale kræfter og store 
nationale fonde:  

• Syddjurs Kommune  
• Lokale og Anlægsfonden 
• Foreningen Realdania  
• Nordea-fonden 
• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
• Tved Sparekasses Fond 
• LAG Djursland  
• Lokale borgere, virksomheder og mindre fonde  
• NRGIs Værdipulje  

 
Desuden bidrager Syddjurs Kommune med en lang række ressourcepersoner i planlægningen, herunder 
arkitekter og bygningskonstruktører samt delvis finansiel støtte til områdets tovholder for det gode liv på 
Mols og Helgenæs. 
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Hovedindgangen til fælleshuset Knudepunktet i Knebel, der efter planen er klar til indflytning først i 
2023 (illustration: Transform ApS). 

OM MOLS I UDVIKLING: 
Mols i Udvikling er en såkaldt landsbyklynge bestående af 24 landsbyer, der er skønt placeret på Mols og 
Helgenæs på Jyllands næse. I området bor der godt 3.800 indbyggere, der har fundet ud af, at 
sammenhold og samarbejde giver styrke – ingen har det hele, men tilsammen har vi (næsten) alt. Mols i 
Udvikling startede i 2013, og i 2015 blev det til et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet, finansieret 
af Realdania, DGI og Syddjurs Kommune. Mols i Udvikling er i dag en projektorganisation under 
Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs. Mere end 200 borgere arbejder under 
paraplyen Mols i Udvikling med at videreudvikle det gode liv i området. 
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Knudepunktet i Knebel binder Molshallen sammen med Molsskolen, og består bl.a. af børnehus, 
fælleskøkken, multisal, mødelokaler, kontorer og omklædningsfaciliteter (illustration: Transform 
ApS). 
 


