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Side 2

Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: LAG Ikast-Brande
indstiller: Blåhøj til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.
Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.
Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 798
1.1.2019: 783
Blåhøj er omgivet af natur (skov, mose og bække) og på flere af
de grønne områder er der etableret nye legepladser. Bybilledet er
de senere år blevet saneret og gamle huse er revet ned. ”Den
Skæve Bane” bruges aktivt af motionister og turister.
Blåhøj er en mangfoldig landsby som oplever, at flere og flere
unge mennesker flytter til og særligt mennesker med udenlandsk
baggrund. Landsbyen har, med stor success, oprettet en café hvor
nye tilflyttere kan møde ”gamle” blåhøjere og alle indbyggere har
god mulighed for et aktivt fritidsliv, da der i Blåhøj findes en
seniorklub, en idrætsforening, en skytteforening, en jagtforening
samt en spejderforening.
De fleste huse i Blåhøj anvender Biogas fra den lokale
energiforsyning, som er den mest CO2 miljøvenlige form for
energi.
Blåhøj er kendetegnet ved sammenhold, forståelse og respekt.
Dette ses bl.a. ved, at der i landsbyen er to trossamfund med
forståelse for hinandens forskelligeheder. Byens fysiske placering
af attraktiv i forhold til afstand til motorvej til fx Herning, Vejle
og Billund.
Landsbyen har etableret en fællespark med bålhytte for at fremme
fællesskabet og hvor der jævnligt afvikles grillaftener, fødselsdage
mv. Desuden fungerer området som pit stop for cyklister.
Landsbyen følte afmagt, da det i 2019 blev besluttet at lukke den
lokale børnehave, men det er lykkes at vende denne afmagt til en
gejst, som har bevirket, at Blåhøj, som noget nyt, på frivillig basis
har etableret et privat pasningstilbud (Solstrålen) for børn i alderen
0-6 år. Dette bidrager til at sikre pasningsmuligheder samt tilgang
til den lokale skole.
Landsbyen er aktiv i flere henseender;
- Deltager i Ikast-Brande Kommunes Landdistriktsråd
- Afvikler debatmøder med politikere op til kommunale valg
- Har deltaget i projekt ”Kunsthallerne og Landsbyerne”,
som var en udløber af Århus 2017
- På fodboldområdet er der indgået et samarbejds på tværs af
kommunegrænsen med hhv. Filskov IF og Sdr. Omme IF.
I Blåhøj er der muligt for at dyrke idræt, gå på jagt eller til
skydning. Der er aktiviteter i folkekirken og Betanias kirkecenter,
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godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

ligesom der er seniorklub for landsbyens ældre beboere.
Landsbyens festudvalg arrangerer sommerfester, cykelture,
foredrag, traktortræk, fastelavn mv. i samarbejde med
beboerforeningen.
Der er ingen købmand i Blåhøj, men indbyggerne hjælper
hinanden med indkøb. Der er desuden, via facebook, etableret en
side hvor indbyggerne kan tilbyde eller efterspørge et lift – dette
er både miljørigtigt og relationsskabende.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

LAG Ikast-Brandes begrundelser for at indstille Blåhøj til
Landsbyprisen 2020 er, at landsbyens indbyggere i historisk
perspektiv har formået at skabe en helt særlig identitet, et helt
særligt fællesskab og ikke mindst en kæmpe tro på, at ”det kan vi
selv”. Den seneste succeshistorie fra Blåhøj, som underbygger
ovenstående, er etableringen af ”Solstrålen”.
Derudover har landsbyen formået at skabe ”den gode velkomst”,
hvor der bliver gjort et stort stykke arbejde for at inkludere nye
tiflyttere.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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BLÅHØJ – Et stærkt
sammenhold
1. Fysisk miljø
- Blåhøj består af 3 landsbyer (Blåhøj St., Gl. Blåhøj og Blåhøj Kirkeby) i en
radius af 3 km, med ca 800 indbyggere. Blåhøj er omgivet af natur, skov,
mose og bække. I de største byer er der etableret nye legepladser på de
grønne områder, som bl.a. bliver brugt af skole, børnehave og vuggestue.
Blåhøj har en ny anlagt fællespark med legeplads og bålhytte. Der er inden
for de seneste år saneret i bybilledet, så gamle faldefærdige huses er revet
ned – så der fremstår flere grønne områder /byggemodne grunde.
Den skæve bane, der er en sti mellem Esbjerg og Silkeborg går gennem
området og bruges aktivt af motionister og turister.
2. Bæredygtig udvikling
- Blåhøj er et bæredygtigt landsbysamfund, der har mangfoldigheden i det
lokale. Ved nyoprettet privat vuggestue og børnehave har ca 20 børn, samt
velfungerende kommunal skole fra 0-6 klasse med omkring 70 børn, så
samler byen selv de mindste. Der er fritidsaktiviteter for alle.
• Seniorklubben Seniorklubben mødes hver anden
tirsdag i lige uger. Her kommer som regel omkring 25
personer til morgenkaffe, rundstykker og hyggesnak.
Efter en halv times tid begynder de forskellige
aktiviteter, hvor nogen spiller petanque, mens andre
spiller krolf, kongespil eller går en tur. Seniorklubben
handler om fællesskab og hyggelig samvær.
• Blåhøj IF Foreningens formål er at skabe aktivitet i
Blåhøj, for alle som gerne vil dyrke motion. Her tilbydes
Blåhøj Motion, Badminton, Basketball, Fodbold og
Gymnastik.
• Royal Rangers spejderne For børn og unge fra 0.
klasse og op. Nogle af de ting man lærer er spejder
færdigheder som førstehjælp, hvordan man færdes i
skovene, hvilke ting man må røre ved, binde knob,
tænde bål, sikkerhedsregler med brug af kniv og andre
værtøjer, hvorfor man skal hjælpe andre mennesker og
hjælpe til derhjemme og meget mere.
- Der er generationsskifte i gang, hvilket gør at flere unge flytter til. Der er
mange tilflyttere med udenlandsk baggrund – særlig østeuropæere, der er
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meget villige til at indgå i fællesskabet. Blåhøj
har oprettet Blåhøjcafeen, hvor ny tilflyttere er
velkomne. Her kan man møde ”gamle”
Blåhøjere, få hjælp til hverdagens udfordringer
og få info om lokale aktiviteter. – Dette med stor
succes.
Der er jævnt flow i hussalget, hvor priserne
ligger på et rimeligt niveau. Det lokale biogas
anlæg, Blåhøj Energiforsyning A.m.b.A. leverer
varme til de fleste huse. Andelshaverne er varmeforbrugerne og
gylleleverandørerne i lokalområdet. Biogas er i dag den mest CO2
miljøvenlige form for energi. Blåhøj Energiforsyning blev i 2019 kåret som
leverandør af landets billigste biogas.
3. Kendetegn
- Det der kendetegner Blåhøj er sammenhold! Der er 2 trossamfund, Betania
kirkecenter og folkekirken, som indgår i samarbejde med det lokale
foreningsliv. Der er stor respekt for hinandens forskelligheder.
Placeringen af Blåhøj er på kanten af Ikast-Brande kommune og grænser til
Herning kommune, Billund Kommune og Vejle Kommune, hvilket er
særdeles attraktivt ift. arbejdspladser. Der er ikke langt til motorvej, samt
større byer. Der er mange selvstændige erhvervsdrivende i området, særligt
håndværkere inden for byggeri, vognmænd og maskinstationer samt
iværksættere.
- Gl. Blåhøj er omkring 1867 opstået på baggrund af 5 bønder der gik
sammen om at bygge en vindmølle til forarbejdning af korn. Blåhøj st. by
udviklede sig omkring åbning af jernbanen i 1917. Blåhøj Kirkeby skød op
omkring kirken da den stod færdig i1877. Etableringen af jernbanen gav
gode betingelser for egnens tørveproduktion - hvilket skabte yderligere
udvikling af Blåhøj som landsbysamfund.
Blåhøj har desuden Den Skæve Bane, Bed & Breakfast, Shelters og
Bålhytte med rindende vand, hvilket giver mulighed for mere turisme.
4. Landsbyudvikling
- Etableringen af Blåhøj fællespark – for
at fremme fællesskabet – har været
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grundlag for maksimal fællesskab, hvor der afholdes hyggeaftner med grill
8 gange om året, hvor alle er velkomne. Fællesparken må benyttes af alle og
har bla. været ramme om børnefødselsdage, familie komsammen og pitstop
for motions cyklister.
Blåhøj har på frivillig basis etableret et privat pasningstilbud (Solstrålen)
for børn mellem 0-6 år for at bevare pasningsmulighed i det lokale, og for at
bevare tilgangen til Blåhøj skole.
5. Fælles arrangementer og projekter
- Blåhøj inviterer politikerer til debatmøder, både når der er valg, men også
når der opstår udfordringer i samfundet, således at vi i fælleskab kan se på,
hvad vi som lokalsamfund selv kan byde ind med. Blåhøj er aktiv i LDR
Landdistriktsrådet for Ikast-Brande kommune, samt aktive i LAG grupper
Ikast-Brande kommune.

Blåhøj har i juni 2019 været med i ”Kunsthallerne og Landsbyerne”, som
var udløber af Århus 2017 kulturhovedstad. Her var en japansk kunstner,
hollandsk kunstner og en dansk kunstner en uge i Blåhøj for, i samarbejde
med lokale, at udvikle hver deres kunstværk. Det var et samarbejde på tværs
af foreninger, men også et sats, om det havde folks interesse. Men det viste
sig at blive en fantastisk succes med stort fremmøde og fantastiske
kunstværker vi nyder hver dag.
- Der er indgået samarbejde mellem Blåhøj IF, Filskov IF og Sdr. Omme IF
på fodboldområdet.

6. Aktive fællesskaber
- Blåhøj idrætsforening arrangere bl.a.
gymnastik for både børn og voksne,
badminton, basket ball, løbehold og gå
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-

-

-

-

-

hold. Alle vinterens aktiviteter afsluttes med gymnastikopvisning, samt
legeaktiviteter for børnene ”hop og rul”. Foreningen står også for det årlige
julemarked, som tiltrækker stadeholdere fra nær og fjern, Det er hyggeligt
og godt besøgt.
Jagtforeningen, hvor man oplever naturen. Blåhøj Sogns Jagtforening har
trods sin beskedne størrelse utrolig meget at byde på. Der kan i dag tilbyde
riffelskydning, hundetræning, udflugter, flugtskydning og meget mere.
Skytteforeningen, hvor der tilbydes skoleskydning i samarbejde med
skolen. Der rådes over en indendørs 15 m. skydebane, med 6 baner,
beliggende i Blåhøj Hallen, hvor hele familien kan deltage.
Aktiviteter i folkekirken, (fremstår i 2019 ny restaureret) lægger op til at
den kan bruges til forskellige events, musik og teater. Ud over
babysalmesang, kor, spagettihudstjeneste, minikonfirmand og sommerfest i
præstehaven hvert år.
Betania kirkecenter laver mange aktiviteter, som er åbne for alle. Særligt
børneklubben og spejderne er et stort hit for hele områdets børn og unge.
Der tilbydes også Rock Solid for 12-16 årige.
Seniorklub. Petanque baner, hyggelig samvær, foredrag og udflugter samler
de ”gamle” blåhøjere.
Festudvalget, arrangerer sommerfest med fælles cykeltur, oplevelser i
naturen og aktiviteter for børn, samt fællesspisning om aftenen. Derudover
er der traktortræk, løvfaldsfest, foredrag, øl smagning og meget andet, som
festudvalget arrangerer i løbet af året.
Beboerforeningen, arrangerer fastelavn i samarbejde med Betania
Kirkecenter. Derudover arrangeres der Sankt Hans, vælgermøde i valgårene
og grillhygge i samarbejde med festudvalget.

- I forbindelse med at byrådet i 2019 valgte at lukke den lokale børnehave,
opstod der en stærk følelse af afmagt, som heldigvis blev vendt til en
kampgejst for det lokale. En arbejdsgruppe blev nedsat og deres hårde
arbejde medførte etablering af det private pasningstilbud Solstrålen.
- Der er desuden oprettet støttegruppe for Solstrålen og for skolen, i håb om
at kunne bidrage med "det lille ekstra". Samtidig blev der nedsat en
bosætningsgruppe, der arbejder med synliggørelse af Blåhøj og fremme af
bosætningen.
- Mitblåhøj.dk er Blåhøjs hjemmeside, som ligeledes drives på frivillig basis
- med oplyser om lokalområdet, nyheder, aktiviteter, busruter, foreninger og
erhvervsdrivende.
- Blåhøj har sin egen Facebook side, med 944 medlemmer, hvor der oplyses
om aktiviteter og bedes om hjælp. Her kan man bl.a. læse, at der tilbydes
fællesspisning flere gange om året. Der er desuden lavet en Facebook side
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”Fælleskørsel”, hvor man kan spørge efter et lift eller udbyde et lift. Dette
er ligeledes godt for miljøet og styrker relationerne. I
- Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i Blåhøj, men indbyggerne i
Blåhøj benytter sig aktivt af VIGO, som er Rema 1000 indkøbs ordning,
herved hjælper vi hinanden med indkøb.

7. Vurdering og udvikling
- Blåhøj er et landsbysamfund der dyrker nærheden og nyder godt af
fællesskabet i det lokale. De mange små fællesskaber skyder op i kraft af og
på tværs af foreningens liv og sociale arrangementer. Blåhøj tager socialt
ansvar ved at rumme mangfoldigheden, støtte og hjælpe på tværs af
befolkningsgrupper. Blåhøj har mange ildsjæle og lang tradition for at
”kunne selv”. – Dette vist ved bygning af hallen (1987), multihuset(2005), ,
Betania Kirkecenter(1982 og 2013) Blåhøj Fællespark (2018) og nu
etablering af privat pasningsordning Solstrålen (2020). Blåhøj og dens
indbyggere er de seneste år rykket tættere sammen og tænker samarbejde,
fællesskab, engagement, vedligehold og udvikling af vores lille
landsbysamfund, for sammen at bevare og udvikle ét Blåhøj.
Ovenstående ansøgning er udarbejdet af Blåhøj Beboerforening.

Links:
-

http://xn--mitblhj-ixa6o.dk/
https://betania.dk/
https://www.facebook.com/solstraalenblaahoj/
https://www.facebook.com/groups/406870526042267/?ref=br_rs
https://flyttilikastbrande.dk/blaahoej/
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG) og indsendt til
Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: Aarhus Kommune indstiller Borum til landsbyprisen 2020
Modtageren af
landsbyprisen
bliver vurderet
efter følgende
kriterier.
Den enkelte
landsby må
ikke have over
2000 indbyggere.
Landsbyens
fysiske miljø er
attraktivt, og
der er god
adgang til natur, hvilket
f.eks. kan være
skabt gennem
større projekter, sanering
m.m.
Landsbyen
arbejder med
indsatser og
aktiviteter der
understøtter en
bæredygtig
udvikling.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.

Landsbyens indbyggertal oplyses
Borum har 305 indbyggere.

Borum er en af Danmarks ældste oldtidslandsbyer. Her er et stærkt socialt sammenhold,
hvor en del af det sociale fællesskab findes omkring området "Kringlen", som er et parklignende område, hvor byens borgere kan samles til fælles begivenheder
I Borum er der god adgang til naturen - stier, skov og åer. En gruppe borgere har startet
et friluftsudvalg, der arrangerer vandringer gennem Borums natur, klatring, bålarrangementer m.v.

Borum er bl.a. i gang med at samle finansiering til Borums Lille Kulturhus, der skal ligge
midt i byen i en gammel lagerbygning. Planen er, at stedet vil blive drevet frivilligt og vil
indeholde en lille økologisk købmand, café samt lektiecafé, kontorpladser i dagtimerne,
mødested for byens foreninger, morgensang, filmaftener, samlingssted for byens unge
med meget mere.
Her vil der blive skabt øvelokaler for de mange lokale bands og Borum Fri Musikskole,
sammen med et kreativt værksted. Borum Lille Kulturhus, renoveres med miljørigtige
løsninger og kommer til at forskønne dette hjørne af Borum, til gavn for hele landsbyen.
Borum arbejder med FN’s verdensmål og forsøger at fremme målene om:
Ansvarligt forbrug og produktion, Livet på land samt Bæredygtige byer og lokalsamfund.
Borum har eksempelvis haft en økologisk indkøbsforening siden 2014, hvor økologi og
bæredygtighed er nøgleord. I samarbejde med økologiske landbrug i nærområdet har
Borum Grønt stået for salg af frugt og grønt til medlemmer. Desuden har Borum Grønt
lejet et jordstykke, hvor medlemmerne dyrker deres egne økologiske grøntsager i små
haver.
Borum Grønt skal have base i en social købmandsbutik, baseret på værdier om ansvarligt forbrug og produktion, organiseret gennem frivillighed i en flad struktur med medindflydelse fra medlemmerne.

Landsbyens
udvikling tager
udgangspunkt i
de særlige
stedbundne
ressourcer og
potentialer,
som kendetegner lokalområdet.

Et særligt kendetegn ved Borum er de mange kreative personer, engagerede ildsjæle og
professionelle kunstnere og musikere, der har bosat sig i byen gennem årtier.
Byen har et levende kulturliv, der er tilgængeligt for alle. Det skaber en overlevering af
kultur og identitet fra generation til generation. Det har skabt livsglæde, sammenhold og
en levende fødekæde, hvor alle niveauer er aktivt engagerede i byen. Borum favner det
helt nære (fællessang til fællesspisning, folkedans til fastelavn, musikskole, festival, koncerter) og det helt store i skabelsen af byidentitet. Byens børn lærer tidligt at bidrage til
fællesskaberne og kalder stolt sig selv Borum-borgere.
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Landsbyens
borgere, foreninger og
erhvervsliv har
inden for de
seneste 3-5 år
medvirket aktivt til at planlægge landsbyens og områdets udvikling
Landsbyen har
udsyn og deltager i samarbejder og netværk, eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og
arrangementer.
Landsbyen har
aktive fællesskaber og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og kulturelt miljø.

I 2019 blev bustransporten gennem Borum reduceret. Det skabte udfordringer for især de
unge og de ældre i byen. For at imødekomme dette, blev der oprettet en velfungerende
kørselsgruppe, hvor man kan skrive ind og få et lift fra medborgere.
Borum Borgerforening deltager aktivt i lokalområdets udvikling bl.a. gennem BorumLyngby Fællesråd og samarbejde med foreninger i den nærliggende by Sabro.
Landsbyen har haft nogle faldefærdige bygninger, som er opkøbt og skal renoveres af en
lokalt engageret borger, der ønsker at forskønne byen. Det har løftet landsbyens udtryk
de seneste år.

Borum har etableret et Langeliniefællesskab med de nærliggende landsbyer Sjelle og
Herskind. Her forsøger man at fremme den sociale og kulturelle sammenhængskraft i og
på tværs af landsbyerne langs Langelinie.
Der sparres og ideudvikles indbyrdes mellem landsbyerne, og de bidrager til hinandens
udvikling jf. de lokale udviklingsplaner.

Borum har et meget aktivt foreningsmiljø.
Under Borum Borgerforening findes omkring 20 mindre foreninger og aktivitetsgrupper i
byen. Der findes desuden en lang række andre småinitiativer. I de 20 udvalg er der omkring 60 forskellige borgere organiseret.
Til at danne paraply over alle initiativer, udvalg og foreninger har man Borum Borgerforening. Borum Borgerforening arbejder med byens langsigtede udvikling. Heri indgår
mange af byens borgere, der danner grundlaget for byens udvikling og indhold, hvilket
borgerforeningen støtter op omkring.

Hvad har især fået LAG bestyrelsen/kommunen til netop at indstille
denne landsby eller gruppe af landsbyer?

Borum er et godt eksempel på hvordan landsbyer med et stærkt
menneskeligt fællesskab har specielle forudsætninger og muligheder
for at skabe bæredygtig udvikling og liv i landsbyen.
De har gjort en stor og langsigtet indsats for at skabe sammenhold
og fællesskab i deres lokalområde.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Ansøgning om

Landsbyprisen til Borum

ANSØGNING OM LANDSBYPRISEN TIL BORUM

1
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Introduktion
Borum er en hyggelig mindre landsby, - en af Danmarks ældste oldtidslandsbyer. Her er
et enestående socialt sammenhold på tværs af generationer og en stærk tradition for
socialt engagement i byen, på kryds og tværs af forskelligheder. Netop det levede liv,
der findes i dagligdagen, gør at Borum har en tilstrømning af nye borgere, der
tiltrækkes af Borums levende kultur og hurtigt engagerer sig i byen.
I Borum landsogn bor der 543 indbyggere, heraf bor 305 indbyggere i selve byen.
Et stedbundet potentiale i Borum er de udsædvanligt mange kreative personer,
engagerede ildsjæle og professionelle kunstnere og musikere, der har bosat sig i byen.
I et levende kulturliv, der er tilgængeligt for alle, finder der en overlevering af kultur og
kulturel identitet sted fra generation til generation. Dette skaber livsglæde,
sammenhold og en levende fødekæde, hvor alle niveauer i kulturlivet fra børn til
amatører og professionelle er aktivt engagerede i byen. Her favnes kulturen fra det helt
nære (fællessang til fællesspisning, folkedans til fastelavn, musikskole, festival,
koncerter…) til skabelsen af by-identitet og personlig identitet. Byens børn er en del af
en fødekæde, de lærer tidligt at bidrage til fællesskaberne og de er stolte af at være
Borum-borgere.

Nikolai Bøgelund og Bjarke Monrad spiller med børnene i Borum Fri Musikskole
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Byen fik for 25 år siden en teaterforening, et festudvalg og en filmklub, der gennem
tiden har lavet børneteater, revy og andre teateropsætninger, film, fest og filmfester.
Disse initiativer involverede hele byen og lagde grundstenen for et stærkt lokalt
engagement. De lokale aktiviteter er udbygget siden hen med bred og god opbakning
fra lokalsamfundet.

Naturen omkring Borum

Borum er omgivet af skov, åer og marker. En del af det sociale fællesskab i Borum er
omkring "Kringlen", som er et parklignende område, hvor byens borgere kan samles til
fælles begivenheder som Sankt Hans, fællesspisninger/grill, sommerkoncerter og
Borum Fri Festival, en frivillig festival der afholdes hvert andet år med deltagelse af
10-12 lokalt tilknyttede bands.
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I Borum er der god adgang til naturen - stier, skov og ikke mindst Kringlen og
oldtidshøjen Borum Eshøj, der har sit helt eget liv med fester og traditioner, hvor
historien og årets gang markeres.

En gruppe borgere har startet et friluftsudvalg, der arrangerer vandringer gennem
Borums natur, klatring, bålarrangementer m.v. Landsbyen har fiskemuligheder ved åen
og gode svampeforhold i skovene, hvortil der arrangeres guidede efterårsture med den
lokale svampespecialist.

Borums borgere har selv bygget en naturlegeplads, der ligger midt i byen og bruges flittigt af
byens børn.

Borums placering tæt på Aarhus kunne foranledige til at tro at Borum er en soveby, men
i kraft af de lokale tiltag er byen særdeles livlig.
Byens forsamlingshus bruges, når det ikke lejes ud, til sociale aktiviteter,
caféarrangementer, fællesspisning, øvested for det lokale kor med 30 medlemmer,
bordtennis, yoga og børnegymnastik.
I byen har vi haft nogle faldefærdige bygninger, som er opkøbt og renoveres af en
lokalt engageret borger, der ønsker at forskønne byen. Det har løftet byens udtryk de
seneste år.
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Infrastruktur og initiativer

I 2019 nedlagde Aarhus Sporveje en stor del af bustransporten gennem Borum. Det har
skabt nogle store udfordringer for især de unge og de ældre i byen. For at
imødekomme dette er der oprettet en kørselsgruppe, hvor man kan skrive ind og få
eller tilbyde lift til medborgere. Dette løser ikke problemet, men det hjælper lidt.
Igennem en årrække har byens borgere gennem Borum-Lyngby Fællesråd kæmpet for
at få en cykelsti til Borum fra Viborgvej. Et tiltag, der nu er blevet besluttet af byrådet, så
byens borgere kan færdes sikkert på landevejen. Dette er attraktivt for Borums
pendlere, da Borum kun ligger 12 km og altså i cykelafstand fra Aarhus.

Lokale foreninger, aktivitets- og interesseudvalg

Herunder nævnes de organiserede udvalg. Der findes desuden en lang række andre
småinitiativer. I de nedenstående udvalg er der omkring 60 forskellige borgere
organiseret. Herudover trækkes nogle ind midlertidigt eller går til og fra opgaver i byen.
Musikfestivalen Borum Fri Festival skaber hvert andet år en spektakulær festival med
10-12 lokale bands, der spiller for 500 publikummer.
Cafe+ arrangerer koncerter og caféarrangementer i forsamlingshuset.
Kunstnergruppen Trabekelværket, laver workshops og udstillinger for byens borgere.

Borum Grønt er en fødevareforening, med lokale økologiske haver dyrket af borgerne
og salg af økologiske varer fra nærområdet.
Teaterudvalget laver teateropsætninger, luciaoptog og revyer.
Der er yoga, børnegymnastik og bordtennis i forsamlingshuset flere eftermiddage om
ugen.
Skt. Hans- og Juletræsfestudvalget står for de to årlige traditionsrige fester på
henholdsvis Kringlen og i forsamlingshuset.
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Æblepresseudvalget arrangerer to årlige ”afpresningsdage” på byens Torv.
Fastelavnssoldater er en 200 år gammel tradition i Borum, der stadig holdes levende,
hvor byens drenge samler ind til fest med folkemusik og dans i forsamlingshuset.

Fastelavnssoldater i Borum forsamlingshus, hhv. 2020 og 1921
Legepladsudvalg sørger for at den legeplads, som ligger på en lånt grund midt i
byen, bliver vedligeholdt.
Stiudvalg arbejder for at oprette flere gangstier gennem naturen omkring Borum.
TagMigMedMad består af to frivillige madentusiaster, der laver økologiske og
bæredygtige madretter til take away en gang om måneden.
Forsamlingshuset huser fester fra nær og fjern og lokale aktiviteter i det omfang
huset ikke er lejet ud. En gang om måneden er der sammenspisning med 80-100
deltagere.
Lokalhistorisk Arkiv udgiver forskellige historiske fortællinger fra lokalområdet både
som årsskrift, på hjemmesiden http://www.borum-lyngby.dk og på facebook.
Borum Fri Musikskole køres frivilligt af en gruppe professionelle musikere bosat
Borum, der laver undervisning for byens børn i et børneorkester.
Borum-Lyngbykoret består af 30 lokale korsangere, der synger sammen i
forsamlingshuset hver torsdag og optræder ved lokale arrangementer.
Friluftsudvalget laver arrangementer med bålmad, vandreture, klatring m.m.
Desuden har byen sin egen hjemmeside, www.borum-by.dk hvor man kan følge
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med i kommende aktiviteter og nyheder om byen samt en meget aktiv
facebookside.
I december 2019 kunne man hver dag gå til lokale arrangementer i Borums Levende
Julekalender. Samlet bød december 2019 på 28 arrangementer for borgere i
Borum.
Erhverv
I Borum findes mindre virksomheder, så som tømrere, landmænd, servicevirksomhed
og mekanikeren Borum Auto. Derudover har byen en række selvstændige iværksættere,
der arbejder med base i Borum.
Når Borums borgere er så
aktive, er det ikke med et
strategisk ønske om at gøre
byen attraktiv, men for at
bidrage til det fællesskab,
som man fra starten
inviteres ind i.
Sammenhængskraften
skabes af en meget stor
gruppe borgere på kryds
og tværs af generationer og
tilhørsforhold. Har man en
idé, bakkes den op og
hjælpes til dørs.
Sæbekasseløb, 2005

Samarbejde med omkringliggende byer

I en paraply over alle initiativer, udvalg og foreninger findes Borum Borgerforening, der
arbejder med byens langsigtede udvikling og samarbejder med omkringliggende byer
gennem Borum-Lyngby Fællesråd og institutionerne i Sabro (Sabro-Korsvej Skolen,
Pensionistforeningen, Sabro Lokalcenter og Sabro Børneunivers).
Borum Borgerforening arbejder med byens langsigtede udvikling. Dette foregår dog i
en dynamisk bevægelse, da det er byens borgere, der skaber byens udvikling og
indhold, hvilket borgerforeningen støtter op omkring.
Cafe+, Forsamlingshuset, Borgerforeningen og Trabekelværket har etableret et
Langeliniefællesskab med de nærliggende landsbyer Sjelle og Herskind. Her forsøger
vi at fremme den sociale og kulturelle sammenhængskraft i og på tværs af landsbyerne
langs Langelinie. Vi sparer og ideudvikler med hinanden og bidrager til hinandens
udvikling jf. de lokale udviklingsplaner.
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Hver landsby afholder egne lokale sociale og kulturelle arrangementer.
Via ”Det sker omkring os” knap med links til hinandens hjemmesider kan vi på egen
hjemmeside følge med i, inspireres af og deltage i hinandens arrangementer.
Via en fælles platform gør vi opmærksomme på hinandens projekter af mere offentlig
karakter (koncerter, messer, udstillinger mv.)
Vi arbejder derudover aktivt for at skabe fælles arrangementer på tværs af landsbyerne
i Langeliniefællesskabet, som kan bidrage til udvikling af kulturen i vores område, styrke
det sociale fællesskab og øge den sociale og kulturelle sammenhængskraft.

Økologi og bæredygtighed

I Borum har vi siden 2014 haft en økologisk indkøbsforening, hvor økologi og
bæredygtighed er nøgleord. I samarbejde med økologiske landbrug i nærområdet har
Borum Grønt stået for salg af frugt og grønt til medlemmer. Dermed fodrer vi den
økologiske udvikling i en positiv retning. Desuden har Borum Grønt lejet et jordstykke,
hvor medlemmerne dyrker deres egne økologiske grøntsager i små haver.
Vi arbejder i øjeblikket på at føre Borum Grønt videre og skabe en social
købmandsbutik, baseret på værdier om ansvarligt forbrug og produktion, organiseret i
en flad struktur med medindflydelse fra medlemmerne.
Omkring denne købmand vil vi arrangere økologiske dage - smagsprøver,
høstmarkeder, cafe og madaftener. Arrangementer, der indtil nu har fundet sted privat,
men som vi ønsker at brede ud i et hus, der kan være åbent hele dagen. Café og
købmand kommer til at have til huse i Borum Lille Kulturhus.

Borum Lille Kulturhus – et nyt samlingssted

Baseret på den kulturpolitiske vision er det Aarhus Kommunes mål at skabe rum i
lokalområderne til udfoldelse af kulturelle og kreative fællesskaber, hvilket Borum her
har et helt konkret initiativ, der støtter op omkring.
Borums transportudfordring har styrket et ønske om at skabe et samlingssted og basale
indkøbsmuligheder for byens borgere. Derfor er byens borgere i gang med at samle
finansiering til Borum Lille Kulturhus, der skal ligge midt i byen i en gammel
lagerbygning. I øjeblikket er det gamle lager et mørkt og trist sted midt i byen. Borum
Lille Kulturhus kommer til at forskønne dette hjørne af Borum - til gavn for alle Borums
borgere. Stedet vil blive drevet frivilligt og vil også indeholde en lille økologisk
købmand og café.
Her vil vi skabe aktiviteter sammen byens yngre beboere og skabe mulighed for at de
mange lokale bands og Borum Fri Musikskole kan have øvelokale, sammen med et
kreativt værksted. Det er vigtigt for os at bruge de lokale håndværkere til at sætte det
gamle værksted i stand med miljøvenlige løsninger.
Borum lille Kulturhus i fremtiden

Der er behov for Borums Lille Kulturhus

Borum Fri Musikskole drives af frivillige kræfter for byens børn og unge og låner sig for
nuværende ind i private hjem. Derudover er der en række lokale bands, der øver rundt
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omkring i byen. Disse ønsker vi også at huse i kulturhuset sammen med den lokale
kunstnergruppe, der er meget aktive med at lave udstillinger og workshops for byens
borgere. I øjeblikket finder disse workshops, der er flittigt besøgt, sted i skiftende
private hjem eller lejer sig ind i forsamlingshuset. Vi arbejder på at skabe et fast kreativt
værksted, der vil blive brugt af både børn og voksne.
Borum Lille Kulturhus kan lave lektiecafé, kontorpladser i dagtimerne, mødested for
byens foreninger, morgensang, filmaftener, samlingssted for byens unge med meget
mere. Et potentiale vi ikke kan løse i Borum Forsamlingshus, da dette er et
velfungerende festlokale, der drives gennem udlejningsvirksomhed. Denne funktion
ønsker byen at bibeholde.
Vi kommer til at involvere så mange frivillige som muligt i arbejdsopgaverne i Borum
Lille Kulturhus. Dermed opnår vi integration af forskellige erhverv og nye tilflyttere.
Landsbyprisen vil være første skridt på vejen mod en finansiering af dette sted, der i
løbet af de næste 2 år skal have etableret en finansiering fra fonde, andele og
sponsorater.
Det gamle billede med købmanden som det centrale i et landsbysamfund toner frem.
Borum står i diametral modsætning til fortællingen om landsbyernes afvikling.

FN’s verdensmål

I forhold til FN’s verdensmål skaber landsbyen Borum initiativer der fremmer:
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Ansvarligt forbrug og produktion samt Klimaindsats (Borum Grønt, de grønne haver og
facebooksiden med udveksling af miljøvenlige idéer til private).
Livet på land
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Borum er et godt eksempel på hvordan landsbyer med et stærkt menneskeligt
fællesskab har specielle forudsætninger og muligheder for at skabe udvikling og liv i
landsbyen.

Borums historie

Ca. 1350-1340 f. Kr. f.:
En ung mand omkring 20 år bliver gravsat i Borum Eshøj. Snart efter følger en mand på
50-60 år og noget efter en kvinde på 50-60 år. Dette er de ældste daterbare vidnesbyrd
om liv i vores område, men der er naturligvis også fundet ældre redskaber fra
stenalderen.
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1100
Ca. 1100 Borum Kirke opføres.
1326
Borum nævnes første gang i en skriftlig kilde. Stavet som Bardhom.
1688
Matriklen oplyser, at Borum består af 15 gårde, 3 huse og 1 vandmølle.
1769
Folketælling viser, at Borum Sogn har 231 indbyggere.
1852
Pastor Hørning oplyser, at hans sognebørn fortjener ros for deres sædelighed og
borgerlige dyder. De fleste i Borum-Lyngby går dog kun i kirke et par gange om året.
Han undskylder lokalbefolkningen med, at den har travlt med sin daglige bedrift,
har en stadig kommunikation med en større købstad og mangler kristelig
oplysning. Der foreligger intet om, at dette siden har ændret sig.
1861
En stor del af Borum By nedbrænder.
1871
Den første egetræskiste i Borum Eshøj findes. Den indeholder kvindens velbevarede lig.
Fundet såvel som højen misrøgtes af ejeren af Højballegård, Søren Ovesen.
1874
Borum-Lyngby Sognes Spare- og Laanekasse oprettes. Den eksisterer lige frem til 1996,
hvor den har skiftet navn til Borum Sparekasse og har åbent to og en halv time om ugen
i forsamlingshuset.
1875
Professionel udgravning af Borum Eshøj bringer yderligere to velbevarede kister med
lig, beklædning, smykker m.v. for dagen. Borum bliver landskendt, og en rekonstruktion
af to at bronzealder-menneskene fremstilles til brug for en verdensudstilling i Paris.
1887
Andelsmejeriet Borumlund åbner og eksisterer til 1955. Mejeriet har især andelshavere/
leverandører fra Borum og Sabro Sogne.
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1928
Borum Forsamlingshus I/S åbner. Huset, der ejes af en stor del af sognets indbyggere,
afløser mødelokalet hos bageren, Byvej 14, og Staacks Lokale, Langelinie 62, som
mødested.

1944-45
Modstandsbevægelsen er godt organiseret i Borum-Lyngby. Med udgangspunkt i
præsteboligen og med pastor Orla Møller som den samlende skikkelse gennemføres
blandt andet sabotager af jernbanen og af en militær telefoncentral i Lading.
Sidstnævnte fører til kamp med én dræbt og flere sårede. Efterfølgende arresteres og
tortureres et medlem af gruppen.
1964
Centralskolen ved Sabro Korsvej åbner, og de tre skoler i Borum-Lyngby nedlægges. De
to bygninger i Borum sælges. Bygningen i Lyngby bevares på kommunale hænder.
Tidligere har der været plan om at lægge den fælles skole for tre kommuner (Lading,
Sabro-Fårup og Borum-Lyngby) i Mundelstrup. Placeringen ved Sabro Korsvej (som
dengang ikke var bygget sammen med Sabro) vinder dog.
1968-69
Debatten raser om, hvorvidt Borum-Lyngby skal søge sammenlægning med et område
omkring Hammel eller med Århus. Der er sådan set størst stemning for det første, men
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man forudser, at Lyngby ikke får lov til det på grund af sin beliggenhed. For at bevare
den gamle kommune samlet vælger sognerådet derefter at orientere sig mod Århus.
1969
1969 ca. Købmand Harry Lauge Johannesen åbner en moderne butik med
selvbetjening, et supermarked, i en bygning, som han selv har fået opført på Langelinie
52. Den gamle købmandsbutik på Langelinie 50 lukkes.
1977
Borum Borgerforening bliver dannet. Det sker i maj efter en række meget velbesøgte
møder. Her drøfter man blandt andet, om det er bedre blot at vælge et råd, så der ikke
skal bruges kræfter på administration af medlemskab. Ved afstemning vinder dog
forslaget om en egentlig forening, men vedtægterne lægger fra starten op til at danne
udvalg for at løse bestemte opgaver.
1978
Der holdes 17. november et møde om at finde de lokale rødder i Borum
Forsamlingshus. Avisomtalen udløser en henvendelse fra en kvinde i Uggelhuse, der er
i besiddelse af mange dokumenter om Borum. Bagefter fortsætter enkelte med at
indsamle materiale, de mødes i forsamlingshuset, og efter få måneder tager det hele
form af et arkivudvalg i regi af Borum Borgerforening. Lokalhistorisk Arkiv grundlægges
så småt.
1987-88
Ellen Jakobsen lukker den sidste købmandsbutik i Borum, nemlig på Langelinie 52. Kort
efter lukker forretningen Det gamle Bageri, der i nogle få år har eksisteret på Byvej 14.
1988
Amatørarkæologer tager fat på
udgravninger af overpløjede gravhøje
ved Borum Eshøj. Moesgård Museum
leder arbejdet, der strækker sig over
flere år og også kommer til at omfatte
rekonstruktion af et par af højene.

1989
Århus Byråd vedtager en bevarende lokalplan for Borum By. Den har nummer 335 og er
stadig gældende, men er dog overtrådt i flere tilfælde.
1993-95
Foreningen Eshøjspillet opfører i samarbejde med Moesgård Museum en
rekonstruktion af et bronzealderhus som start på en oldtidspark ved Borum Eshøj.
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1995
Borum Amatørteater, et udvalg under borgerforeningen, sætter ny kunstnerisk standard
med en opsætning af Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter. Marie Bach Hansen, 10 år
(senere hovedrolleindehaver i serien ”Arvingerne” m.m.), debuterer i hoved-rollen.
2009
Borum Forsamlingshus undergår en større renovering over nogle år med 2009 som
tyngdepunkt. Tøndehvælvningen fra før ca. 1975 genskabes, men med akustisk
dæmpning. Vægge og spær sikres og der forskønnes i salen.
2013
Borum Fri Festival gennemføres ved Kringlen. Den gentages i 2015 , 2017 og 2019.
2014
Borum Grønt har sin første sæson. Medlemmerne køber økologiske grøntsager ind
sammen. Der er udlevering hos Søren Straszek, Bysvinget 5. Desuden går en del i gang
med dyrke økologiske jordstykker til egne grøntsager på et lejet stykke jord hos Gitte
og Jan Nielsen, Langelinie 62.
2014
Det nye Moesgård Museum ved Århus åbner. I afdelingen om bronzealderen indtager
Borum Eshøj en central placering. De tre kister med
velbevarede bronzealdermennesker fra Borum udlånes fra Nationalmuseet og vender
for en årrække hjem til Jylland.
2019
Linje 112, busruten Silkeborg-Sorring-Borum-Århus, lukker 30. juni. Den erstattes af en
sporadisk rute med få afgange og endestationer i Voel og Tilst. Der oprettes en
kørselsgruppe i Borum og byen arbejder fortsat på at finde holdbare løsninger på
manglen på offentlig transport.

Afrunding - ansøgning om landsbyprisen
Vi håber at denne ansøgning viser den drivkraft og det engagement, der findes i Borum
og som har udspillet sig i byen i mange årtier. Landsbyprisen vil her blive brugt på et
konkret og nyt initiativ, der kommer til at styrke byen yderligere ved at være den første
del af en finansiering af Borum Lille Kulturhus. Derfor håber vi på Jeres opbakning og
inviterer gerne på rundtur i vores lille landsby. Her er alle velkomne.

De bedste hilsner, på vegne af Borum
Niels Lempert og Thea Vesti Pedersen
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.

Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: LAG-Lemvig, Ringkøbing-Skjern___________________
indstiller: Bøvlingbjerg_____________________________________________ til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.

Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 576
1.1.2019: 526
I sognet Bøvling bor der samlet ca. det dobbelte antal.
Der sker løbende – og er gennem de seneste år sket – en
opgradering af det fysiske miljø i Bøvlingbjerg,
Dels har lokale oprettet et ”boligselskab”, som har til formål at
opkøbe og istandsætte boliger, som bliver ledige, således at
boligmassen forskønnes frem for at skæmme og forslumme.
Initiativet giver også mulighed for, at tilflyttere og andre kan
erhverve gode boliger til overkommelige priser.
Desuden er der i Bøvlingbjerg i samarbejde med Lemvig
Kommune gennemført et områdefornyelsesprojekt, hvor der er
gennemført fornyelse og restaureringer af centrale dele af
landsbyen, som får den til at fremstå mere attraktiv.
Endelig fornemmes også en afsmittende effekt af initiativerne, idet
også private husejere har gennemført forskønnelse af deres
ejendomme.
Som det fremgår af ansøgningen arbejdes der lokalt med en
tidssvarende energiforsyning.
Der er i området – bl.a. via Nissum Fjord naturpark projekt – et
stort fokus på en nænsom inddragelse af de mange naturskønne
områder omkring Bøvlingbjerg, som udnyttes til rekreative
formål.
Især etableringen af naturparken ved Nissum Fjord, hvor
Bøvlingbjerg forventes at blive centrum for formidlings- og
modtagefaciliteter er et eksempel herpå.
Og ellers kendes Bøvlingbjerg på et meget stærkt og selvstændigt
foreningsliv, hvor bl.a. friskoler, private faciliteter som
forsamlingshus, hal mv. vidner om en meget stærk
selvstændighedskultur for området med en stærk vilje til at tage
hånd om egen situation præger – og gennem tiden har præget –
området.
Bøvlingbjerg kendetegnes endvidere ved at have et – for en
landsby af denne størrelse – veludviklet erhvervsliv med såvel
produktionsvirksomheder som virksomheder inden for
kunsthåndværk.
Ja, og der er flere eksempler herpå:
• Boligselskabet 7650 ApS som nævnt ovenfor, hvor lokale
borgere og virksomheder tager skridt til udvikling af
boligmassen.
• Bøvling Fjord initiativet, hvor et naturskønt område bliver
til naturpark.
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•

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Igangværende projekt, hvor hallen i byen skal omdannes
fra en traditionel idrætsfacilitet til et tidssvarende
samlingssted for byen.
• Virksomheder indenfor kunsthåndværk (hornvarefabrik og
glaskunstner, eksempelvis) er med til at gøre landsbyen
kendt nationalt og i en vis udstrækning også internationalt.
Borgerforeningen i Bøvlingbjerg deltager traditionelt i
samarbejdet med andre foreninger i Lokalrådet for Lemvig
Kommune, hvor de lokalområderne erfaringsudveksler og
ideudvikler i samarbejde.
Der er endvidere taget de første spirende skridt til et samarbejd
med nabosognet Bækmarksbro. De to sogne har ellers ikke
tradition for ret meget samarbejde.
I Bøvlingbjerg er der mange foreninger, fællesskaber og en stærk
social kapital.
Der er stor tradition for at drive et aktivt fællesskab, hvilket
historiske initiativer som friskole og valgmenighed vidner om.
Borgerforeningen arbejder med at binde de mange
foreningsaktiviteter sammen og sikre, at der overordnet set
arbejdes efter fælles mål.

Bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern vil med
indstillingen gerne påskønne de mange lokale initiativer, som
gøres for at skabe et attraktivt lokalområde.
Der arbejdes efter bestyrelsens mening aktivt for at skabe et
tidssvarende landsbymiljø, som er attraktivt i forhold til bosætning
– også i forhold til en relevant prioritering og udvikling af de
foreningsdrevne fælles faciliteter.
Der er – og har historisk set været – et stort lokalt, frivilligt drive i
Bøvlingbjerg. Dertil kommer, at virksomheder, foreninger og
borgere i stigende grad samarbejder om at skabe udviklingen.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Ansøgning til Årets Landsby 2019
Bøvlingbjerg
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Årets Landsby 2019
Fysisk miljø
Boligselskabet 7650 APS
I november 2015 blev ”7650 Bolig Aps” stiftet af en gruppe fra Bøvling. Denne forening har haft til formål at
opkøbe og renovere gamle huse i Bøvling, som ikke kunne sælges, således at husene ikke forfalder eller står
tomme. Renoveringerne udføres primært af lokale håndværkere og med hjælp fra frivillige i byen.
Foreningen hjælper også med at holde styr på, hvilke boliger der skal rives ned, så Bøvling fremstår mere
indbydende. Omkring 6 huse er i alt fjernet i Bøvling og omegn, den sidste blev fjernet så sent som d. 10/12
2019 på Kærvej, og d. 13/12 2019 har boligselskabet købt endnu et hus, som skal renoveres med henblik på
salg eller udlejning.
Naturgruppen
De grønne områder, der opstår, efter et hus er revet ned i og omkring Bøvling, vedligeholdes af lokale
ildsjæle, som klipper, planter, passer og slår områderne. Det er en stor gruppe af frivillige, som selv
koordinerer, hvem der tager hvilke områder og hvornår. Områderne dækker også over anlægget, anlagte
vandrestier og vores nye torv ved Brugsen. (Se bilag 1)
Ved byskiltene er der over de senere år sat mange hundrede påskeliljeløg, som er doneret af lokale borgere.
Sætningen af disse løg er blevet en mulighed, fordi den lokale Naturgruppe, der består af 6 frivillige, har
ønsket, at Bøvling ikke bare skulle være en by, man kører igennem, men en by, man husker.
Der er endvidere blevet opsat Bi-hoteller, som har til formål at tiltrække bier til området. Ved hjælp af Bihoteller er Bøvling med til at gøre en indsats for de vilde bier i Danmark. Bi-hotellerne er opsat af frivillige og
kan enten være mini bigballer eller træstykker placeret på strategiske steder i naturen rundt omkring
Bøvling.

Bøvling Sundhedshus
Torsdag d. 7 marts 2013 blev Bøvlings nye sundhedshus indviet i den gamle kommuneskole. Der er sket
mange ting siden den dag, og i dag bliver sundhedshusets lægepraksis ledet af firmaet Nordic Medicare.
Kontrakten med Nordic Medicare løber i 3 år. Der arbejdes derfor allerede nu på højtryk, for at finde en
mere langtidsholdbar løsning for sundhedshuset, når de 3 år er gået. Sundhedshuset danner ramme for
lægehus, apotek, fysioterapeuter, fodterapeut og en sexolog. Sundhedshuset er vigtig for både Bøvling og
lokalområdet. Helikopterlandingspladsen, der er lavet ud for skadestuen, giver også endnu mere sikkerhed
og tryghed for borgerne.
Der er planer om at indlede et samarbejde med de omkringliggende borgerforeninger i 2020 med de byer,
der har tilknytning til sundhedshuset - for sammen at kunne lave en profilering af området, så vi kan trække
nye læger til. Formålet er at vise hvad hele området kan tilbyde, og ikke bare de fysiske rammer i
sundhedshuset. Hertil ville prisen som Årets Landsby være fantastisk!
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Bæredygtig udvikling - et ønske om en sund og sikker fremtid
Bøvling Varmeværk
Der arbejdes på en sammenslutning med Bækmarksbro Varmeværk. Tanken bag det er, at det vil skabe
værdi at kunne støtte hinanden i en tid, hvor det er dyrt at være små varmeværker.
Fremtidsvisioner for varmeværket er at anskaffe sig en stor akkumuleringstank for at mindske energispild og
brugerbetaling. Dernæst påtænkes det, at den gamle oliekedel skal udskiftes til elvarme, da olie ikke er et
bæredygtigt materiale. I det hele taget arbejdes der for at skabe en grønnere fremtid på Bøvling Varmeværk.

Bøvling Børnehus
Bøvling Børnehus er en privat integreret daginstitution 0-6 år beliggende i naturskønt område i udkanten af
Bøvlingbjerg. Der er pt. indskrevet 58 børn – der har været stigende børnetilgang de seneste fire år, hvor
flere unge familier er flyttet til vores skønne by, hvor der opleves stort fællesskab. Børnehuset vægter en
god normering og har ansat 14 pædagogiske medarbejdere. Det er også uddannelsesinstitution for
pædagogiske assistenter og pædagogstuderende.
I Bøvling Børnehus arbejder de anerkendende. Målet for dem er at udvikle livsduelige og robuste børn, der
kan udfordre den verden, de lever i.
Bøvling Børnehus er certificeret DGI-institution og De Grønne Spirer. De er meget ude i naturen, hvor de har
å, sø, eng og skov lige uden for døren, hvor megen læring foregår. De laver aktiviteter og læringsmiljø, som
styrker og motiverer børnene og deres motorik. I vinterhalvåret følger personalet de 3-6 årige til gymnastik i
Bøvling Hallen, hvorefter forældrene afhenter dem der, så kan børnene komme til gymnastik tidligere og
forældrene kan nå hjem fra arbejde.
De har et tæt samarbejde med Bøvling Friskole og Bøvling Idrætsefterskole, hvor de må benytte deres rigtig
gode faciliteter – de mødes med skolerne og andre, der har lyst, i Mariekirken en gang om måneden, hvor de
synger og hilser på hinanden. Børnehuset tager også på besøg på Ældrecentret, hvor de synger sammen.
Børnehusets Venner blev stiftet i 2016. Det en forening, der har til formål at støtte op om Bøvling Børnehus,
både gennem fondssøgning til projekter og også ved forældreinvolvering til arbejds- og
vedligeholdelsesdage. Foreningens bestyrelse har de seneste år arbejdet hårdt på at skabe et fantastisk
sammenhold omkring Bøvling Børnehus blandt forældre til børn i huset gennem forskellige sociale tiltag –
blandt andet en forældrefest, som helt sikkert skal gentages.
Omkring påske afholder Vennerne påsketur i samarbejde med valgmenighedskirken, og sidst i oktober
afholdes græskartur. Ved disse arrangementer indbydes Bøvlings borgere til at deltage, også selvom man
ikke har børn eller børnebørn i Børnehuset.
Friskolen
På Bøvling Friskole er nærvær og gode relationer blandt både børn og voksne i fokus. Skolen har 12 lærere
og fem ansatte i SFO’en.
Skolen vægter bevægelse rigtigt højt. Det er både i timerne og i frikvarterne, hvor børnene er ude og lege,
spille bold eller andet.
De bruger tid og ressourcer på at se det enkelte barn og arbejder meget for et rummeligt miljø, hvor der er
tryghed og trivsel.
Mange børn vil meget gerne have en genkendelig hverdag, hvor der også er helt faste rutiner, som gør dagen
overskuelig og tryg. Faglighed vægtes højt i både store og små fag. På skolen kan alle børn og voksne købe
skolemad fem dage om ugen. Busserne holder ved døren, og der er gratis befordring til og fra skole.
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Bøvling Idrætsefterskole
Hvis man skal beskrive BI, og man kun må bruge tre ord, så vil det være gymnastik, nærvær og fællesskab. De
dyrker nemlig rigtig meget gymnastik. Gymnastik er selve sjælen på BI - intet mindre. Og så er det en lille
skole med mange ansatte per elev. I skoleåret 2019-2020 har man udvidet til 88 elevpladser, fordelt på fire
klasser.
På BI bruger de penge på at have fede gymnastik- og idrætsfaciliteter og på at have dygtige undervisere.
Skolen har omkring 30 ansatte fordelt på lærestab, kontor og køkken m.m.
De har misundelsesværdige faciliteter i deres idrætshal. Blandt andet har de en 25 meter lang Skakoonfiberbane, som blev købt, efter det blev brugt til VM i Odense i 2015. De har også en kæmpe pomfritgrav,
trampoliner og hæve/sænkegrav. De har biler og stativer mm, som de bruger i Parkour, og en spejlsal til dans
og rytme og meget andet.
Som et forholdsvidt nyt tiltag har skolen indført erhvervsprofiler, der skal hjælpe elever til at træffe deres
kommende uddannelsesvalg. Skolen engagerer sig i byen ved at støtte op om lokale arrangementer både
med hjælp og deltagelse.

BUF
Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening har knap 300 aktive medlemmer og bestræber sig på at tilbyde et
alsidigt udvalg af aktiviteter, som er med til at skabe en sund og social fritid i Bøvling for alle byens
aldersgrupper lige fra fodbold til eSport til gymnastik for seniorer.
BUF er en innovativ forening, som gerne prøver nye og anderledes aktiviteter af og tilbyder blandt andet
yoga med altid fyldte hold. BUF var også de første i Lemvig Kommune til at tilbyde Jumping Fit, som trak
medlemmer til fra hele kommunen, og i 2018 satsede BUF stort på at indføre eSport. Gennem sponsorater,
hårdt arbejde og et fantastisk engagement har vi nu et eSport hold, som konkurrerer mod andre hold fra
hele landet.
Foreningen har inden for de seneste 3 år haft stor udskiftning i bestyrelsen, som nu har en gennemsnitsalder
på kun 30,8. Udover et bredt udvalg af aktiviteter afholder BUF også bilboksning hvert andet år, hvilket
normalt tiltrækker omkring 300 tilskuere fra lokalområdet, og som altid er en bragende succes.
BUF støtter op om det spirende samarbejde på tværs af Bøvlings mange foreninger og lægger gerne timer i
frivilligt arbejde i samarbejde med byens øvrige foreninger. Blandt andet afholdt BUF i 2018 en oktoberfest i
samarbejde med Bøvling Borgerforening. Samarbejdsevnerne går også ud over bygrænsen. For godt 6 år
siden blev der skabt et stærkt samarbejde med Tangsø FS om at udbyde fodbold og håndbold til børn og
unge og afholde forskellige arrangementer for denne målgruppe.

Bøvling Ældrecenter
Bøvling Ældrecenter har 16 plejeboliger, 2 ældreboliger og en gæstestue. Der er 2 leve-bo-grupper : 1.etage
”Svalegangen” og stue etagen ”Hyggekrogen”. Maden tilberedes i de 2 leve-bo-grupper.
Udenfor er der en parklignende sanse have med flere terrasser. Der er højbede med krydderurter m.v. og et
dejligt lysthus, hvor kaffen kan nydes sammen med pårørende.
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Vennekredsen til Ældrecentret, arrangerer udflugter, fester, køreture i husets bus og cykelture på Rickshaw
cykel m.v. Herudover kommer der frivillige og serverer eftermiddagskaffe, passer blomster, hjælper ved
gudstjenester m.v.
De ældre kommer med mellemrum til Gudstjeneste i henholdsvis Sognekirke og Valgmenighedskirke. Der
arrangeres babysalmesang på plejehjemmet en gang i mellem. 4.klasse fra Bøvling friskole er læsevenner
med de ældre, og de besøger ældrecentret nogle gange om året, hvor de læser for og med de ældre.
Spontane besøg med vuggestue børn, de større kommer og pynter juletræ, slår katten af tønden, eller
kommer og synger. Der er ca. 20 ansatte på plejehjemmet, herudover kommer hjemmeplejen, som har til
huse i kælderen.
Hjertestartere
I Bøvling har vi fire hjertestartere. En ved Bøvling Hallen, som Borgerforeningen har ansvaret for. En ved
Daglig Brugsen, som er blevet doneret af lokale virksomheder og foreninger. En på Brørupvænget ved
virksomheden BEAS, som er doneret af Løkkes maskinfabrik, Gårdejer Ole Kirkeby, Richardt Husted,
Haugaard Biler og BEAS. Den sidste hænger ved Bøvling Fri- og Efterskole.
Den lokale ildsjæl Hanne Levring har i samarbejde med Bøvling Hallen afholdt flere førstehjælpskurser, hvor
der har været rift om pladserne.

Landsbyens udvikling - Bøvlings historie
Bøvling er en skøn, grøn, lille landsby med kun syv kilometer til det brusende Vesterhav og to kilometer til
Bøvling Fjord. Befolkningsantallet er dalet lidt i sognet de seneste år, men i byen er der som eksempel flere i
2019 end i 2018. Mange af byens og sognets nye beboere er unge mennesker – heraf mange tidligere
Bøvling-boere, som flytter tilbage til byen, fordi de ønsker at være med til at bibeholde og deltage i den
udvikling, som i høj grad finder sted i byen og i området i dag.
I dag bor der 526 mennesker i Bøvling og 956 i Bøvling Sogn, som på tværs af alder, køn, etnicitet og erhverv
alle bidrager til at gøre Bøvling til netop den skønne plet på den jyske vestkyst, som byen er.
Bøvling Klit er en del af Natura 2000-området og indgår i en naturfredning fra 1984, der omfatter arealer
nord og syd for Thorsminde på ca. 655 ha. Fredningen tilsigter at beskytte områdets fugleliv og blev
etableret for at standse landvindingsprojekter i Bøvling Fjord
Tidligere er Bøvling, pga. tilknytning til to forskellige kirkesamfund måske blevet opfattet som værende delt i
to. I dag fremstår Bøvling som en samlet by med én fælles skole, én brugsforening og mange sports- og
kulturtilbud, hvor alle deltager på tværs af alder, køn og tro. Det, at begge spor har villet skabe noget, har
uden tvivl været med til at holde Bøvling fokuseret og i udvikling. Vi er stolte af, hvor vi bor og stolte af alt
det, der er blevet skabt over mange år. Nu, hvor der er indtrådt en følelse af, at vi kan mere, når vi står
sammen, giver det endnu mere gejst og tro på, at vi i Bøvling kan bevare og udvikle byen, så fremtidige
generationer kan få glæde og gavn af en landsby, der har meget at tilbyde.

Bøvling Borgerforening
For ca. tre år siden kom der stille og roligt et generationsskifte i borgerforeningens bestyrelse. Det er vigtigt
for os, at vi kan være med til at udvikle byen og være med til at sikre fremtiden i Bøvling. Bestyrelsen er pt.
den yngste Borgerforening i Lemvig kommune med et aldersgennemsnit på 35,40.
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Et af de første projekter, vi tog fat på internt, var at lave en ny hjemmeside til byen. Domænet
www.bøvlingbjerg.dk skal være en platform for alle i hele sognet. Her har vi samarbejdet med Min Landsby
App for at få det bedst tænkelige resultat. Min Landsby App er integreret på hjemmesiden, så alle
arrangementer automatisk kommer på hjemmesiden, når de oprettes i app’en.
Dernæst var det vigtigt for os at videreudvikle den folder, der kvartalsvis i mange år var blevet uddelt til
byens borgere om, hvad der tidligere var sket. I stedet har vi nu Bøvling Magasinet. Magasinet er et
samarbejde mellem foreninger, skoler og kirker. Den nye platform giver et overblik over kommende
arrangementer i byen, og et tilbageblik på tidligere tiltag. (Se bilag 2)
Borgerforeningen står for tre årlige arrangementer: Sankt Hans, der afholdes i samarbejde med FDF i
anlægget for knap 150 af byens borgere. Julefrokost, som fra i år blev afholdt sammen med Tangsø FS med
knap 300 gæster. Det er et samarbejde, vi sætter meget pris på. Juleoptog 3. søndag i advent, hvor vi
uddeler æbleskiver og gløgg til de mellem 150 og 200 fremmødte.
Udover de tre faste arrangementer, samarbejder vi med mange på tværs af foreninger og giver meget gerne
en hjælpende hånd, hvor vi kan. I efteråret 2018 indledte vi et samarbejde med ET4U om en video &
performance festival, der blev udført fra d. 30/8 - 8/9 2019.

Udviklingsplan - byfornyelse
Bøvling har de seneste år været en del af Byfornyelsesprojektet i Lemvig kommune. Samarbejdet mellem
Lemvig kommune og de frivillige i Bøvling har været rigtig god. Der blev afholdt møder, hvor byen var
indkaldt til at komme med tanker og ideer vedrørende projekterne, møderne var rigtig godt besøgte, hvilket
vidnede om stor lyst til at skabe nye muligheder for byen.
I byfornyelses fase 1 blev der lavet et nyt torv i centrum af byen foran brugsen, som flere gange om året
fungerer som samlingspunkt for byens borgere. Torvet rummer bl.a. et nyt busskur af cortenstål med små
glascirkler lavet af den lokale glaskunstner Maagaard Glas. Derudover har man i udviklingen og opførelsen af
torvet haft fokus på, at fællesskab og arrangementer skal kunne afvikles i grønne områder med plads til
scene, byens årlige juletræ og meget mere.
På den tidligere kommuneskoleplads blev der som andet led i byfornyelse i oktober 2017 indviet en plads til
alle byens borgere. Ved ”Generationernes Plads” er der hyggeplads med plads til bål, sandkasse med legetøj
til de små, basketballnet, hundeluftningsområde, petanguebane, skater-område, parkourelementer samt en
hoppepude, der blev til ved hjælp af sponsorat fra Bøvling Ungdomsforening, BUF.
Fase 3 går i gang primo 2020, hvor det sidste område ved den tidligere kommuneskoleplads bliver lavet om
til en lavning udformet som Nissumfjord. Der vil desuden blive en sti, som forbinder Generationernes Plads
med lavningen og den tidligere aula. Udsigten over miniatureudgaven over Nissumfjord vil man kunne nyde
fra toppen af den gamle trappe i aulaen, hvor et stort glasparti isættes. I den gamle aula bliver der mange
funktioner udover Naturparkens udstilling, som kan anvendes af såvel Naturparken som lokale borgere og
turister. Der vil blive opført toilet, aktivitetsrum samt grejbank mm. Det er også hensigten, at vandreture
rundt i området kan starte herfra.
Området er også tiltænkt som et fysisk læringsmiljø, hvor både børn og voksne fra nær og fjern kan blive
klogere på området i og omkring Nissumfjord.
Når man i en landsby ønsker at udvikle og forny sig, kræver det sammenhold og engagement. Ovenstående
projekter var ikke blevet en realitet, hvis ikke det havde været for de mange frivillige, der har lagt både
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(blod), sved og tårer i at tænke kreativt, diskutere muligheder og begrænsninger og arbejdet sammen på
kryds og tværs.

Bøvling Hallen
Bøvling Hallen arbejder på højtryk med klargøring til den forestående renovering, som forventes påbegyndt i
starten 2020. Der er blevet samlet 2.200.000 kr. sammen til projektet ved lokale borgere, firmaer og gennem
fondsøgning.
Bøvling Hallen huser Bøvling UF’s sportsaktiviteter og har egne aktiviteter. I 2019 blev der ansat en
flexjobber som eventplanner/idéudvikler og det har blandt andet udmundet i weekend-messen ”Bøvling
Vender Hjem”, hvor lokale kunstnere og lignende kunne udstille deres værker.

Fælles projekter og samarbejder
Spil dansk uge
I uge 44 i år afviklede Bøvling sin første spil dansk uge. Christina Cichosz, som er opvokset i Bøvling, skabte i
fællesskab med Pernille Simonsen fra Borgerforeningen, Hanne Andersen fra Friskolen og Ina Wiborg fra
Idrætsefterskolen en uge med musik for hver en smag.
Hele byen var involveret i løbet af ugen – efterskolen skød det hele i gang med fællessang foran
Dagli’Brugsen mandag eftermiddag og om aftenen var der koncert med Christina Cichosz i forsamlingshuset,
hvor Bøvling FDF hjalp til. Onsdag aften var der koncert med Solvej i Mørch’s, hvor Børnehusets Venner
hjalp. Lørdag var det Sange Fra Taget som gav koncert på Hornvarefabrikken, hvor Borgerforeningen var de
hjælpende kræfter og søndag sluttede ugen af med koncert i Bøvling Hallen med Wafande. Her var det
Bøvling Ungdoms- og Idrætsforening som var hjælperne.
Der har været meget positiv respons på de kulturelle arrangementer, og planlægningen af Spil Dansk Uge
2020 er også allerede i gang. (Se bilag 3)

Bøvling Sognekirke
Kirken langtidsplanlægger en renovering af kirkegården. Med fokus på at befolkningen skal have lyst til at
besøge kirkegården med dens grønne, smukke og rolige omgivelser. Måske spise deres frokost ved opstillede
borde og hygge sig.
Der er netop indviet et skønt cafemiljø bagerst i kirken. Cafemiljøet er skabt i forsøget på at skabe rum for
flere sociale arrangementer for Bøvlings borgere. Bl.a. er der nu en eftermiddag i kvartalet, der kaldes
"søndagshygge”, håbet er at nogle af Bøvlings ensomme mennesker, som synes søndagen er uhyggelig lang
og ensom vil deltage i disse arrangementer
Sognekirken har et samarbejde med Valgmenigheden om et årligt fælles arrangement og afvikling af
sorggrupper for voksne i Lemvig kommune. Valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne og Lilian Hove fra
Sognekirkens menighedsråd er gruppeledere for en gruppe, der har mistet en af deres kære eller en god ven.
Det afvikles i sognegården, og udgifterne deles. De oplever, at de træder nogle stier for det spirende
samarbejde i byen, og bliver ofte spurgt om at holde foredrag om emnet. f.eks har de været i Thyborøn
kirke.
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Bøvling Valgmenighedskirke - Mariekirken
Mariekirken har et nært samarbejde med Bøvling Fri- og Idrætsefterskole og Bøvling Børnehus. Fri- og
Idrætsefterskolen har en månedlig morgensamling i kirken, hvor Børnehuset også deltager.
Kirken afholder musikarrangementer og foredrag flere gange om året. Der afholdes også babysalmesang,
hvor mødre på barsel mødes i kirken og synger og leger med deres babyer.
Erhverv
Bøvling har et rigt erhvervsliv med mange arbejdspladser, der er med til at tiltrække nye tilflyttere til byen.
Erhvervsområdet ved Brørupvænget huser alene omkring 100 arbejdspladser. Alle lokale virksomheder,
butikker og kunstnere støtter op om byen, blandt andet gennem sponsorater til foreninger og
arrangementer.
Bøvlings virksomheder har endvidere et godt samarbejde med Lemvig jobcenter, hvor der tages i mod
flexjobbere, personer i jobprøvning og andre afklaringsforløb.
Det frivillige arbejde kommer virkelig til udtryk på den lokale Bakkekro, hvor stedet bliver drevet på frivillige
kræfter.

Fremtidsønsker
Vi ønsker at kunne bevare og udvikle Bøvling som en Landsby der følger med tiden, og tiltrækker både nye
indbyggere og erhvervsliv. Prisen som årets Landsby, vil give os mulighed for at vise omverdenen at Bøvling
både kan og vil være en del af fremtiden.
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov
indstiller: Fårup til landsbyprisen 2020 (Randers Kommune)
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.
Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 1014
1.1.2019: 991
Randers Kommune har, i samarbejde med borgerne anlagt en skov
i udkanten af Fårup. Skoven er etableret med flere forskellige
hjemmehørende arter, og der er anlagt et højt antal stier.
Mod syd har Naturstyrelsen etableret et vådområde, og der
arbejdes med stiforløb i området.
Der er etableret et indhegnet hundelufter areal.
Der arbejdes med at sikre en ny udstykning med mindre boliger.
Intentionen er at få frigivet flere af de større huse med enlige
ældre, så der bliver ledige huse til børnefamilierne.
For at det ikke altid er de samme som skal gøre alt, har Fårup fået
arrangeret foreningslivet, så det er mere robust. Borgerforeningen
er paraplyorganisation, og koordinerer med en lang række andre
foreninger, så man ikke får overlappende aktiviteter. Med tydelig
organisering af foreningerne under paraplyorganisationen, er det
også lettere at etablere tovholderroller og lede og fordele arbejdet.
Det betyder at ildsjælene ikke så let brænder ud, fordi de kan få
opgaver der er tydeligt afgrænset.
Der er et stærkt sammenhold og engagement i Fårup, og der er
mange der melder sig til frivilligt arbejde.
Ret nytænkende har landsbyen med fundraising og indsamling
etableret en grus-cykelsti, som efter aftale med kommunen
efterfølgende blev asfalteret. En måde at få en cykelsti, der ellers
ikke var råd til.
Lokale ildsjæle vedligeholder byparken, og etablerer temaer om
trolde og nisser, alt efter årstiden, til glæde for både store og små.
I den første udviklingsplan 2010 blev det skitseret hvordan byen
kunne udvikle sig i den gamle landsby, og hvordan den gamle kro
og siloen fra korn og foderstoffer kunne nedrives og forskønne
området. Kro og DLG er blevet nedrevet og har givet plads til
legeplads m.v. I den 2. udviklingsplan, 2019 har man primært haft
fokus på Purhushallen og den tilbageværende butik i samme
område. Mange nye aktiviteter flytter til denne del af byen, og
dermed væk fra det gamle centrum
Fårup samarbejder med Handest om ”Banerock”, en rigtig stor
koncertdag.
Fårup var en af de første landsbyer i Randers Kommune der fik en
udviklingsstrategi, og de har utrætteligt stillet sig op på utallige
møder og fortalt om processen.
Der er masser af aktiviteter i Fårup, med et rigt foreningsliv, ikke
mindst på idrætsområdet.
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godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Der er også en stærk frivillig gruppe omkring byens plejehjem, og
en af de frivillige ”krager” vandt i 2019 Randers Kommunes
Landdistriktspris.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Fårup har formået at nytænke deres landsby, og give plads til
individuelle ildsjæle der vedligeholder og bidrager med noget der
giver meget mening for dem selv, og glæder andre.
Etablering af en cykelsti som et frivilligt-kommune
samarbejdsprojekt, er også et rigtig godt eksempel på inspiration
til andre. Man kan man i samarbejdets navn, og hvis der er nogen
der er klar med frivilligt arbejde og engagement.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Fårup 7 december 2019

Borgerforeningen for Fårup og omegn vil gerne indstille Fårup (8990) til Landsbyprisen
2020.

Fårup er beliggende i Randers kommunes østlige hjørne.
Fårup var indtil kommunesammenlægningen hovedby i Purhus kommune.
Der er 991 indbyggere i Fårup 1.1.2019, 1014 1.1.2014.
Borgerne i Fårup er glade for at have bosat sig i dette dejlige hjørne af Randers
kommune. Her er ikke langt til dejlig natur, der er skønne oaser rundt om hele byen og
der er et sprudlende sammenhold på tværs af køn, alder og social baggrund.
Flere nytilflyttede borgere giver udtryk for at Fårup er det sted de ønsker at blive gamle i
– en dejlig tilkendegivelse.
Borgerforeningen for Fårup og omegns begrundelse for indstillingen til Landsbyprisen
2020 er derfor:
1. Attraktivt miljø:
Fårup er omgivet af grønne arealer, som er med til at give et godt miljø for dyre- og
planteliv. Borgerforeningen for Fårup og omegn har arbejdet på at gøre det grønne miljø
bedre med flere tiltag.
Ca. en km syd for Fårup by, er der blevet etableret et
vådområde, som har skabt et stort naturligt habitat for et rigt
fugleliv. Området er blevet etableret i samarbejde med
naturstyrelsen, og det summer af liv.

Vådområde syd for Fårup.

Borgerne i Fårup har gennem længere tid efterspurgt et område som kunne bruges til
hundeluftning.
En gruppe borgere tog opgaven på sig, og gik i dialog
med Randers kommune om ønsket. Dette har
resulteret i at der i foråret 2019 er anlagt et indhegnet
område, hvor byens hundeejere kan mødes, og lade
deres hunde løbe løs og lege med hinanden.
Alt arbejde er udført af frivillige kræfter, i direkte
samarbejde med relevante forvaltninger i Randers
kommune.
Etablering af hegn ved hundepark
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Fårup tænker på miljøet, og har i den forbindelse foranlediget anlæggelse af en skov
hvor der er plantet træer af historisk betydning. Der er plantet hassel, fyr, birk, lind, eg
og bøg. Skoven er anlagt som et samarbejde mellem Randers kommune og
borgerforeningen for Fårup og omegn, med støtte fra Energistyrelsens ”Grøn ordning”.
Skovrejsningen er med til at binde CO2, og er med til at beskytte vandressourcerne i
området. Etableringen af skoven er en del af Randers kommunes mål om en fordobling
af skovarealerne.
Skoven er anlagt i tæt tilknytning til bebyggelse,
og når den er vokset godt til, vil der blive et dejligt
areal, hvor beboerne i byen og gæster udefra kan
gå en dejlig tur.
Skoven er beplantet med mange forskellige
træsorter.
Det er planen at der skal etableres insekthoteller
samt opsættes fuglehuse, så området vil få et rigt
liv af fugle og insekter. Forhåbentlig til god glæde
for skole og dagplejere.

Kort om historisk skov

2. Bæredygtig udvikling:
Fårup er en by med en bred befolkningssammensætning fra nyfødt til den ældre borger
på ældrecenter.
For alle aldersgrupper gælder, at der er tilbud om at have et sundt liv, ud fra de
ressourcer og evner den enkelte besidder.
I Fårup ønsker vi god sundhed for alle, og derfor er vi glade for mange af de tilbud der
er til borgerne i byen.
Borgerforeningen har i 2019 etableret en cykelsti på
Poppelvænget, som er omfartsvej for Fårup. Cykelstien
har været længe undervejs, og fik fart under vingerne da
en gruppe borgere gik i dialog med Randers kommune
om etableringen af cykelstien.
Der blev arbejdet hårdt fra frivillige borgerne med at
gøre jorden klar til asfalt. Kommunen har lavet arbejdet
med stabilgrus og asfalt. Det var en glædens dag da
cykelstien kunne indvies den 4. oktober, hvor mange af
byens borgere havde tage cyklen frem, for at få en tur
på den nye asfalt.

Indvielse af cykelsti ved Poppelvænget
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Sammen med den allerede etablerede cykelsti mellem Nørbæk og Fårup, er det lykkedes
at være med ti at fremme sundheden for mange borgere i området. Nu kan man komme
rundt på cyklen, uden at skulle være bange for liv og lemmer.
I Fårup er der en idrætsforening, som gør en del for at alle har mulighed for at dyrke
sport. Der er en seniorafdeling, som hver mandag formiddag mødes i Purhushallen, hvor
der dyrkes motion et par timer. De ældre borgere samles ikke kun om sporten, men
også for at have et hyggeligt samvær i Purhushallens cafeteria bagefter. Det siges at FSI
senioridræt har det største antal aktive medlemmer i Randers kommune, når der tales
om seniorerne.
Der tilbydes også håndbold, fodbold, petanque, gymnastik, og ikke mindst fitness. I
Purhushallen er der etableret et moderne motionscenter, hvor der kommer medlemmer
fra et stort område omkring Fårup. Der er pt. ca. 200 aktive motions dyrkere. Centret
har åbent i døgndrift.
Borgerforeningen for Fårup og omegn anser sig som tovholder i mange projekter.
Foreningen er gået forrest i et forsøg på at samle de forskellige foreninger i området
under en paraply. Borgerforeningen har åbnet op for en net-baseret side, hvor alle
foreninger og andre interessenter kan lægge opslag ud. Det foregår på App´en
INFOLAND, hvor det er lykkedes at få flere opslag lagt op, så borgerne i Fårup kan se
hvornår tingene sker.
En fordel ved at bruge denne App er, at foreningerne har et bedre planlægningsværktøj.
Det er nemlig muligt at se hvornår andre foreninger har et arrangement så der ikke
kommer to arrangementer på samme dato.
Borgerne i Fårup samles omkring naturen når der kaldes til den landsdækkende
affaldsindsamlings dag. Her bliver byen inddelt i områder, og der bliver herefter gået til
vaflerne med poser og gummihandsker, så vi kan have en ren by. Når indsamlingen
slutter samles alle, både børn, voksne og den ældste generation, hos vores lokale SPAR
købmand, som er vært med kaffe og brød.
Borgerne deltager også i Ren Natur projektet.

3. Stedbundne ressourcer:
Fårup er en gammel landsby som kan dateres 200 år tilbage i tiden. Fårups udvikling tog
for alvor fart, og udviklede sig til stationsby, da den Jyske længdebane, jernbanen
mellem Randers og Ålborg, blev åbnet i 1869.
I Fårup har der gennem tiden været mange erhverv, bl.a. har der været bager, kro,
slagterforretning, trikotageforretning, møbelfabrik, møbelhandler, mejeri, teglværk og
foderstofforretning.
Udviklingen af Fårup har betydet, at byen nu består af 3 sammenhængende områder;
Fårup Stationsby, Gammel Fårup og det nye Fårup, som er etableret op ad bakken øst
for jernbanen.
Fårup ligger tæt på Skalsåen, som slynger sig gennem Skalsådalen.
Infrastrukturen omkring Fårup er rigtig god, da Fårup ligger midt mellem Randers og
Hobro. Der er kun få minutter ud til E45, motorvejen mod Århus og Ålborg. Flere
beboere har bosat sig i Fårup for at kunne pendle til arbejde i
begge retninger. Et gode for Fårup, hvor boligerne ligger i en
pris alle har råd til.
Et kendetegn for Fårup er det lokale engagement, hvor det kan
nævnes at en samling borgere har påtaget sig opgaven at holde
”anlægget” – et skovstykke ved det nedlagte teglværk, så der
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kan holdes Skt. Hans hvert år. Gruppen sørger også for at der altid er forskellige
”udstillinger” gennem hele året. Om sommeren er det troldene som huserer, og i
vinterperioden er det nisserne som indtager skovbunden. Et stort udflugtsmål for byens
dagplejere og småbørnsfamilier. Ja, selv folk bosat uden for Fårup skal forbi når de er på
besøg i byen, for se hvad der gemmer sig af nye ting i skoven.

Troldene indtager skoven hvert forår, til stor glæde for børn og barnlige
sjæle i Fårup

Når der skal være et arrangement i Fårup, og der
skal bruges hjælpere, skal der ikke meget til for at samle en flok frivillige. Der skal ikke
meget mere end et opslag på de sociale medier til, før hjælperne er fundet. Det vidner
om et stort sammenhold for en lille by af Fårups størrelse. Så når FSI skal bruge 25 – 30
hjælpere til den årlige sommerfest, eller Banerock kræver i omegnen af 60 hjælpere
stiller borgerne i Fårup gerne op. Når der sker noget i Fårup, støtter borgerne op om
aktiviteten.

4. Områdets udvikling:
Borgerforeningen for Fårup og omegn har to gange fået udarbejdet en udviklingsplan.
Planerne er blevet udarbejdet efter foregående borgermøder, hvor alle i byen har været
indbudt til møde, hvor en masse forslag er kommet på bordet.
Den første udviklingsplan, udarbejdet i 2010, indeholdt planer, og ønsker, om
udviklingen af den gamle stationsby, hvor der efterfølgende
blev etableret en bypark, med tilhørende legeplads.
Ved skolens sportsplads er der blevet anlagt en multibane,
samt en panna bane, som er til stor glæde for byens ungdom,
specielt i sommerhalvåret hvor banerne bliver flittigt brugt,
selv efter lysets frembrud, da der er etableret lys og højtalere
med Blue-Toth.

Legeplansen i byparken

Den nyest udviklingsplan, fra 2019, tager udgangspunkt i området ved Purhushallen og
Fårup skole. Planen beskriver en udvikling af området, så dette kan blive et
kulturcentrum, med Purhushallen som omdrejningspunkt for mange aktiviteter.
Der er i planen beskrevet udviklingsmuligheder med etablering af udearealer som
tilgodeser specielt den unge generation i byen.
Der er i planen beskrevet hvordan hallen kan få et løft, med et udendørs areal som skal
inspirere til aktiviteter. Det kan være maling af asfalten med cykelbaner, etablering af
spændende legeaktiviteter, opholdsarealer for borgerne i byen og overdækning af
cafeteriets udeareal.
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Randers kommune har besluttet at der i hallens cafeteria skal opstilles en borger PC,
som borgerne i området kan benytte når de skal i kontakt med kommunens forvaltning.
De to anlagte cykelstier udspringer af udviklingsplanerne, da Fårup skal være en sikker
by for de bløde trafikanter.

5. Samarbejde - frivillighed, netværk og kulturelt miljø:
Borgerforeningen for Fårup og omegn har flere byer under samme hat. Byerne Nørbæk,
Kousted, Ørrild og Purhus er også med i fællesskabet omkring Fårup. Der er egentligt
tale om en landsbyklynge, uden at det er nærmere beskrevet.
I Fårup er der et godt etableret samarbejde med Fårup skole, som er udpeget til at være
omdrejningspunkt for Fårup skole og børneby.
I Fårup findes velfungerende samarbejder på tværs af de forskellige foreninger og
erhvervsdrivende. Det kan nævnes at arrangementerne ved ELRO-dagene 2019 blev en
realitet gennem samarbejde mellem Fårup Sønderbæk Idrætsforening (FSI),
Musikforeningen Banerock og Fårup Spejderne. Det blev til en aften med stand-up og en
aften med fest i hallen med Kandis.
Der er et etableret samarbejde mellem FSI og Purhus IF omkring ungdomsafdelingen i
fodbold. Et samarbejde som har eksisteret i mange år.
Musikforeningen Banerock er et samarbejde mellem FSI Støtteforening og Handest
Kultur og Idræt. Et samarbejde der nu
har været i 3 år, og som er etableret for
at arrangere en årlig koncert på
sportspladsen ved Purhushallen. Et
arrangement som har haft et stigende
deltagerantal. I 2017 blev første koncert
afholdt med ca. 600 gæster. I 2018 blev
der lukket 650 gæster gennem porten,
og i 2019 fandt 750 publikummer vej til
koncertpladsen. Vi i Fårup er stolte af at
kunne stable en koncertdag af denne
type på benene i så lille et samfund – det
vidner om sammenhold.
Publikum hygger til Banerock

Fårup har mange foreninger, som har deres udspring i forskellige interesser. Der er en
husmoderforening, som arrangerer forskellige ture rundt til interessante steder eller
seværdigheder.
En nørkle klub holder hver anden uge nørkle aften i Purhushallens mødelokale.
Fårup ældrecenter har en samling af nuværende og tidligere ansatte, som kalder sig
Kragerne. De sætter en stor ære i at gøre hverdagen god og livsbekræftende for
beboerne på centret. Det være sig suppeaftner,
sommerarrangement eller noget helt tredje.
Foreningen har fået navnet Kragerne, som har
haft held med at samle økonomi, så der kunne
indkøbes en bus, som bruges hvis nogle beboere
får lyst til at komme lidt ud i naturen.
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At Kragerne er meget vellidte i Fårup, kan kun bevidnes med at en af de bærende
kræfter, Kirsten S. Sørensen, blev indstillet til modtagelse af Randers Kommunes
Landdistrikt udvalgs pris som Årets Ildsjæl.
En hæder som Kirsten var den rette til at få. Vi er stolte af i Fårup at have sådanne
ildsjæle.

Kragerne klar til fest på ældrecentret i Fårup

Børnene i Fårup glæder sig hvert år til december,
hvor der er tradition for at julemanden kommer
forbi i Purhushallen. Det er skønt at se mange
børn samles om træet i cafeteriet sammen med
deres forældre. Juletræsfesten har nu fundet sted
den sidste søndag inden jul i 5 år, har vi oplevet
40 børn og 30 voksne på det seneste. Der bliver
danset om træet, børnene får en stor godtepose,
og festen sluttes af disco show så sveden springer
frem på panden af alle deltagere.
Der er gang i den når julemanden kommer forbi Fårup.

Borgerforeningen for Fårup og omegn er med de her skreven ord glade for at indstille
hele Fårup som kandidat til Region Midt Landsbypris 2020.

På vegne af
Borgerforeningen for Fårup og omegn
Jørgen Lilleris
Kasserer
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: LAG Odder-Hedensted
indstiller: Gylling, beliggende i Odder Kommune til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 647
1.1.2019: 648
Gylling har været inde i en positiv udvikling de seneste par år,
hvor både store og små anlægsprojekter er sat i gang og
færdiggjort. Her følger et overblik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Gylling Forsamlingshus er renoveret med nye varmekilder
og klimaskærm
Genetablering af Gylling Kirkesti
Gylling Præstegård er lige påbegyndt renovering
Gylling Skole er renoveret
Gylling Mølle renoveres kvt. 2020
Anlæg af Cykelsti fra Gylling til Ørting
Der er anlagt legeplads samt minigolfbane
Der er anlagt fiskeplads langs åen
Gylling Efterskole har anlagt en ny multihal til 9,8 mio. kr.
Bag ved kirken er der anlagt en shelterplads

Landsbyen Gylling gør en stor indsats for at geare egne midler
med finansiering udefra i form af tilskud fra fonde, foreninger og
kommunen. Gylling oplever derfor langt flere og større
anlægsaktiviteter end landsbyen burde kunne forvente.
Gylling arbejder aktivt med at give mulighed for et sundt liv,
bæredygtige økosystemer og bæredygtige lokalsamfund. Som
eksempler herpå kan nævnes:
Gylling Sport og Idræt tilbyde attraktive rammer for et
aktivt liv. Faktisk er 20% af landsbyens indbyggere aktive
i foreningen
• Gylling Grønt Laug arrangerer skralde-indsamling og årensning
• De lokale kraftvarmeværker har sikret at der etableres en
stor varmepumpeløsning til gavn for klimaet
I midten af byen ligger den gamle Gylling Mølle, som danner en
historisk ramme om forskellige arrangementer året igennem.
Herudover kan nævnes:
•

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.
Landsbyens borgere, foreninger og

• Surferfaciliteter ved Alrø
• Gyllingnæs med naturoplevelser
• Tre cykelruter krydser gennem landsbyens område
Gylling har et aktivt lokalråd der i dialog med kommunen og med
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erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.
Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

udarbejdelsen af en udviklingsplan sikrer en helhedstænkning i
udviklingen af landsbyen. Der er især arbejdet aktivt med
etablering af cykelsti og trafiksikring.
Lokalrådet har også været et springbræt for øget samarbejde
mellem de eksisterende foreninger, hvilket har betydet en bedre
koordinering af ressourcer og arrangementer på tværs af
foreninger.
Gylling er aktiv på mange niveauer; fra det lokalpolitiske gennem
lokalrådet, over samarbejde med nabolandsbyen om den lokale
skole, til at arrangere fodboldturnering for alle 0-3. klasses børn
fra hele kommunen
Gylling bæres af aktive og inkluderende fællesskaber. Gylling har
i mange år været vant til, at hvis de vil forandringer, skulle de
komme fra dem selv. Derfor har Gylling også over en lang
årrække fremelsket en frivillig kultur, hvor man næsten altid laver
økonomisk bæredygtige tiltag, samtidig med, at man altid må
tænke lidt ud af boksen.
Det handler ikke altid om at være størst, men om at facilitere
nicher og anderledes projekter. Her er det bedste eksempel nok
Metal i forsamlingshuset, som nu også har udviklet sig til en lille
rockfestival.
Derudover også en byfest, som har været med til at støtte op
omkring alle foreninger og bibragt med over 300.000 kr. til alt fra
renovering, til arrangementer og ture.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Gylling har i de senere år gennemgået en markant udvikling.
Foreningerne er begyndt at arbejde og stå sammen for at sikre en
positiv udvikling af Gylling. Der arrangeres mange events hvor
overskud kanaliseres tilbage til udviklingen af Gylling.
Gylling er på trods af sin størrelse af væsentlig faktor i
landdistrikterne i Odder Kommune og inspirerer andre til også at
gøre en aktiv indsats.
Gylling fortjener anerkendelse for at tage ansvar for egen
udvikling og gennem dette at være inspirator for mange andre
landsbyer der også gerne vil den positive udvikling.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.

Side 46 af 291

Ansøgning om Landsbyprisen 2020 fra Gylling
Gylling søger landsbyprisen 2020, da landsbyens borgere - repræsenteret ved mange
foreninger - synes, at vi har noget særligt; noget man kan være stolt af; og noget der
kan tjene som inspiration til andre landsbyer. Det er svært at finde en landsby med så
godt et sammenhold og så mange foreninger, som der er i Gylling. Det er foreninger,
der er åbne overfor at gå nye veje for at skabe udvikling og attraktive tilbud, der
rammer alle aldre og alle interesser.
Hvor er der ellers igennem de seneste år arbejdet strategisk med en
udviklingsplan for området og skabt så mange anlægsprojekter til at forskønne
det fysiske miljø, som der er i Gylling?
Hvor bliver der arbejdet lige så meget med at understøtte og videreudvikle på
en bæredygtig landsby, som vi gør i Gylling?
Hvor kigger man ikke kun indad, men i høj grad som Gylling aktivt deltager i
andre fællesskaber og projekter uden for Gylling?
Og hvor finder man et så stærk fællesskab, der understøtter et socialt og
kulturelt miljø med tilbud lige fra en metal/rockfestival, en tre dages byfest,
sodavandsdisco, e-sports-gaming og til fællesspisning for blot at nævne nogle
af de mange tilbud, der igangsættes af de 13 foreninger, der er i Gylling?
Og hvor finder man alt dette med udgangspunkt i store stedbundne ressourcer
– både i form af frivillige kræfter, byens historie og naturen omkring?
Gylling er brumbassen, der kan flyve. Og det vil vi gerne uddybe nedenfor!

1. Landsbyens fysiske miljø er attraktivt, og der er god adgang til natur,
hvilket f.eks. kan være skabt gennem større projekter, sanering m.m.
Gylling har været inde i en positiv udvikling de seneste par år, hvor både store og
små anlægsprojekter er sat i gang og færdiggjort. Dette har været med til at
understrege, at vi er en by i udvikling ikke i afvikling.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gylling Forsamlingshus: Ca. 500.000 kr. på nye varmekilder, udskiftning af
vinduer og døre, samt facaderenovering.
Gylling Grønt Laug: Genetablering af Gylling Kirkesti 23.000 doneret af Gylling
Kulturforening. Hertil kommer 40.000 kr. støttet af kommunen.
Gylling Præstegård er lige påbegyndt en renovering til ca. 11 mio. kr.
Gylling Skole er renoveret for ca. 5 mio. kr.
Gylling Mølle påbegynder 1 kvt. 2020 vedligeholdelsesarbejde til ca. 400.000
kr.
Anlæg af Cykelsti fra Gylling til Ørting via kommunale midler ca. 9. mio. kr.
Forventes færdig ultimo 2019.
Gylling Brugs er blevet renoveret for ca. 500.000 kr. indendørs, og udendørs er
der anlagt legeplads til ca. 200.000, samt minigolfbane til 40.000 kr.
Herudover har kommunen færdiggjort regnvandsseparation, hvilket har givet
byen en ny stor regnvandssø og rekreativt område langs Gylling Å. Pris ukendt.
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•
•
•

•

Gylling Grønt Laug har anlagt fiskeplads langs åen via midler fra Gylling
Kulturforening.
Gylling Efterskole har anlagt en ny multihal til 9,8 mio. kr.
Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk har arbejdet med fusionsplaner med
Odder varmeværk for at sikre en stabil og billig varmeløsning. Her arbejdes der
pt. med en stor varmepumpeløsning ved værket som skal sikre ren og billig
varme til forbrugerne i vores forsyningsområde. Projektet koster forventelig
omkring 10-14 mio. kr.
Bagved kirken har Gylling Efterskole anlagt en shelterplads.

Det er projekter for ca. 45 mio. kr. i årene 2017-2019. Pengene hertil er kommet fra
mange steder, men en ting har de til fælles: Pengene var aldrig kommet, hvis ikke der
havde været foreninger fra Gylling, som havde kæmpet for, at de lige netop var
havnet her. Eksempler på disse foreninger, der arbejder strategisk med at skaffe
midler til – eller udfører – anlægsprojekter:
Gylling Kulturforening har udarbejdet en demokratisk model for uddeling af
overskuddet fra Gylling Byfest, sådan at kulturpenge genererer mere kultur og
har på den måde været med til at realisere mange projekter, der er med til og
gøre det fysiske miljø attraktivt og sikkert.
F.eks.: Sikkerhedshegn til legepladsen ved Dagli’Brugsen Gylling, lys i vingerne
til Gylling Mølle, nedgange til åen, to nye døre til Gylling forsamlingshus,
pasningsmateriel til Gylling Grønt Laug, branddør til Gylling forsamlingshus.
Gylling Grønt Laug er et åbent fællesskab for alle, der vil være med til at sikre
miljø, grønne områder, åen, stier samt byudvikling og forskønnelse. Gruppen
står for en årlig indsamling af skrald m.v. i og omkring byen, for
vedligeholdelse af Gylling Splidholm Kirkesti, som rigtig mange benytter.
Endvidere har Lauget også stået for terrasse og nedgang ved åen, så bl.a.
skolebørnene på den måde kan komme tæt på åen og følge livet i og omkring
den.
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2. Landsbyen arbejder med indsatser og aktiviteter, der understøtter en
bæredygtig udvikling.
Gylling har arbejdet meget med forskellige indsatser til at fremme bæredygtighed, der
alle taler ind i flere Verdensmål, men særligt Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og
lokalsamfund. Frivillighed er omdrejningspunktet, der igennem de mange foreninger
skaber lokale fællesskaber i lokalsamfundet. De frivillige kræfter når længere ud end
hvor den offentlige og private sektor rækker, og er dermed med til at sikre
sammenhængskraften. Nytænkende idéer, forebyggelse af ensomhed og
aktivitetstilbud til alle aldre gør Gylling til et bæredygtigt lokalsamfund.
Gylling Sport & Idræt har arbejdet med en vision om, at 33% af byens borgere
inden 2025 skal dyrke sport og idræt i fritiden via et af deres tilbud. I dag er vi på
ca. 20 %. Alene på fodboldområdet går hver 10. borger i Gylling og omegn til
fodbold!
Gylling Kulturforening har udviklet projekt ”Visuel Landsby”, som har været med
til, at sikre tværfagligt samarbejde mellem foreningerne og større bevågenhed af
Gylling som by i omverdenen, samt i byen med reklame for arrangementerne via
Web, Facebook og Infoskærme.
Gylling Grønt Laug har arrangeret en årlig skraldeindsamling og å-rensning.
Ligeledes sikrede de, at i forbindelse med regnvandsseparation, at der i åen blev
lavet mulighed for gydeplads til fiskene.
Gylling, Ørting, Falling Kraftvarmeværk sikrer, at en ny, stor varmepumpeløsning
kommer i 2020 via kraftvarmeværket. Understøtter, at vores løsninger sikrer
bæredygtig udvikling. I stedet for 500 små enheder laves en stor.
Gylling Vandværk har styrket vores vandkvalitet ved at sikre nye boringer og har
været med til at sikre rent drikkevand i Gylling og omegn.
Gylling Lokalråd har deltaget aktiv i et øget samarbejde og en styrkelse af
nærdemokratiet mellem lokalrådene og kommunen. Gennem en fokusgruppe
nedsat af kommunens fælles lokalråd arbejdes der fx på bedre mobilitet i
kommunens landområder. Længere tids pres på kommunen for at få en cykelsti
blev endvidere afsluttet med en fredelig demonstration, hvor over 150 personer
deltog. Det har båret frugt. Cykelstien kan nu indvies og glæden er stor.
Skolekredsen er med til at lave tiltag, så det skal blive bedre og sjovere for
børnene at gå på skolen. Der er f.eks. lavet nogle tiltag til et aktivt udemiljø i
skolegården, og der er doneret en masse service til det nye skolekøkken, som også
gør gavn for onsdagsholdet (en gruppe ældre borgere) samt madlavningsholdet
”madlavning for mænd”.
Gylling Efterskole er den største ud af 20 efterskoler med speciale i undervisning af
ordblinde unge. Den huser i dag 132 unge fra hele landet, og er arbejdsplads for
35 medarbejdere. Efterskolen er kendt over hele landet, og er ekstremt søgt, og
har venteliste til optagelse flere år frem i tiden. På Gylling Efterskole vægtes den
enkelte unges faglige, sociale og personlige udvikling højt. Gylling Efterskole er en
åben skole, som samarbejder bredt, og åbner sine døre for byens borgere lige fra
dagplejealderen, herunder for skole, idrætsforening og andre i lokalsamfundet.
Gylling Fritidsskole (aftenskole) udbyder folkeoplysende kurser efter ønsker
fra foreningerne i byen. Det vil sige, vi kan skabe kultur og baggrundsviden inden
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for forskellige kategorier som samfund, kultur, videnskab og sundhed. Vi indgår i
et partnerskab via folkeoplysningsudvalget med Odder Kommune, når det gælder
integration og understøttelse af bekæmpelsen af ensomhed. Fritidsskolen er med
til at skabe liv i vores landsby. - Ikke mange andre landsbyer i Odder Kommune
har en fritidsskole (aftenskole).
Kommunen valgte i forbindelse med regnvandsseparation en regnvandsløsning på
Gylling Skole med en nedsivningsløsning på sportspladsen. Løsningen har givet et
vådområde, som giver mulighed for udvikling af biodiversiteten i området.
Ligeledes gives der mulighed for skolen at kunne bruge området til undervisning i
Natur og Teknik.
Lokale virksomheder som Holtgaard og Brandbygegaard understøtter en
bæredygtig udvikling med økologiske gårdbutikker og landbrug.
Hvis vi skal uddybe og understrege et eksempel på et initiativ, der er nytænkende og
som kan inspirere andre landsbyer er det projekt Visuel Landsby. Projektet skal gøre
Gylling og omegn mere synlig og mere attraktiv i forhold til potentielle tilflyttere, og
samtidig gøre det nemmere for foreningerne i Gylling og omegn, at få deres tilbud
spredt ud på flere platforme.
Med projekt Visuel Landsby har Gylling og omegn nu:
-

En hjemmeside, hvor vi kan fortælle om de mange gode ting, der sker i Gylling
og omegn.
En skærmløsning i Brugsen, sådan at alle kan se, hvad der sker i Gylling og
omegn.
En Facebook- side, hvor vi ”ud ad til” kan brande os i forhold til f.eks. tilflyttere.
En Facebook- gruppe, hvor vi ”ind ad til” kan debattere, efterlyse og hjælpe
hinanden.
En Facebook- gruppe: Gylling og omegns frivilligkorps, hvor foreningsformænd
kan bede om hjælp til afgrænsede opgaver.

Vi håber, at Projekt Visuel Landsby bliver en stor gevinst for mange, og at vi i et
samarbejde med beboere, foreninger og virksomheder i Gylling og omegn, kan skabe
positive historier og gøre det nemmere at være frivillig i Gylling og omegn.
Det seneste år, er der oprettet mere end 140 Facebook-begivenheder og disse er nået
ud til over 90.000 personer, der har fået oplysninger om vores begivenheder vist på
computeren.
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3. Landsbyens udvikling tager udgangspunkt i de særlige stedbundne
ressourcer og potentialer, som kendetegner lokalområdet.
Stedbundne menneskelige ressourcer
Gylling adskiller sig fra andre landsbyer ved, at vi stadig har en stor mængde
foreninger, som alle aktivt gør en kæmpe indsats for at gøre Gylling til et attraktivt
sted at bo og leve.
Foreningerne spænder bredt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Gylling Kulturforening (arrangør af Gylling Byfest og støtte til øvrige foreninger)
Gylling Mølle (kultursted og historisk sted, halloween, julemarked, og
høstgudstjeneste)
Gylling Forsamlingshus (kultursted og udlejning til diverse fester)
Gylling Eventforening (metal, rockfestival, fællesspisning, banko, dilettant,
foredrag, gaming events mv.)
Gylling Sport og Idræt (sport og idrætsaktiviteter, fodbold, gymnastik,
badminton, yoga, hiit fit, eSport, mv. for alle aldersgrupper)
Gylling Fritidsskole (voksenundervisning i alt muligt, samt foredrag)
Gylling Pensionistforening og onsdags-klubben (laver turer, foredrag,
fællesspisning, socialt samvær)
”Sjoveren” (tilbud til børn og unge fra 4. – 6. klasse om undervisning i alt fra
bolcher til bordtennis)
Gylling Jagtforening (jagt og lerdueskydning)
Gylling Efterskole skolekreds (der arrangeres turer, koncert og foredrag for
skolekredsen)
Gylling Menighedsråd (laver koncerter, turer og fællesarrangementer for alle)
Brugsrådet bør også nævnes, selvom det er en erhvervsdrivende, der står bag.
Dagli´Brugsen er også en kultur-instans i Gylling (arrangerer mange
arrangementer i og ved brugsen).
Gylling Skolekreds (laver aktiviteter til fordel for skolens børn og samler penge
ind til turer og lejrskole.)

Et mere uddybende eksempel på noget særligt for Gylling, er Skolekredsen, som har
41 år på bagen. Skolekredsen gør det muligt for skolen at tage på udflugter med
skolens børn. Det passer med at ca. hver klasse har en udflugt hvert år, som både
kan være til formål at styrke det sociale sammenhold eller at understøtte det faglige
indhold fra undervisningen. Derudover er der den årlig lejrskole for 6. klasse.
Det er meget unikt for Gylling skole at komme så meget på ture udenfor bygrænsen,
eftersom vi ikke har offentlig transport til rådighed. Det kan kun lade sig gøre, ved at
en gruppe frivillige forældre til børnene på skolen, arrangerer forskellige
arrangementer, bl.a. skolefest, sommerfest og den traditionsrige fastelavnssoldater
march. Det er en fantastisk anledning til at få et forældresammenhold på tværs af
klasserne. Denne aktivitet har rødder langt tilbage i tiden, og bliver stolt båret videre
af skolens børn. Byens borger ser frem til denne dag, når alle skolens børn kommer
forbi med en sang.
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Stedbundne natur
Gylling er en by hvor vi øst, syd og vest har hav/strand indenfor ca. 2 km. Vi har et
helt unikt fugleliv og vadehav med mulighed for unikke naturoplevelser i gå og
cykelafstand. Det rolige og lave vand giver muligheder for vind- og kite-surfing i
nærområdet ved dæmningen til Alrø, hvilket er meget populært i surfer-kredse. De to
årligt arrangerede vandreture i og ved Gyllingnæs Gods giver både en helt speciel
naturoplevelse og en historisk gennemgang af egnen, via samarbejdet med Odder
Museum. Vores nyanlagte Kirkesti giver byens borger direkte adgang til naturen fra
byen. Det er et frisk pust med den bynære adgang til naturen. Gylling er ligeledes
privilegeret ved, at hele tre cykelruter går igennem Gylling – Østkystruten,
Kulturingen og Margueritruten. Det giver byens og omegnens beboere mulighed for at
cykle ture, men giver også turister mulighed for at opleve den smukke natur, som
omgiver Gylling.
Stedbundne historie:
Gylling Mølle: I midten af byen ligger den gamle Gylling Mølle, som danner en
historisk ramme om forskellige arrangementer året igennem, bl.a.:
•
•
•
•
•

Gylling Kirkes årlige frilufts-høstgudstjeneste ved møllen
Diverse børnerettede events, såsom kagebagekonkurrence, veteranbil-skue,
dyrskue i forbindelse med høstgudstjenesten
Halloween med fælles udskæring af græskarlygter for børn og voksne.
Julemarked med lokal brugskunst og salg af juletræer
Arrangementet Væk Julemanden (han sover i Møllen og vækkes af byens børn)
i samarbejde med menighedsrådet og Brugsen

Gylling Mølles Venner arbejder på at renovere og vedligeholde møllen, så den kan
vedblive at være det kendte vartegn som borgerne er vokset op med og kender så
godt.
Lysene på Gylling Mølle tændes om vinteren og giver hyggelige morgen- og
aftenstunder for alle, som færdes i byen, og særligt skolebørnene, når de møder ind
om morgenen. I sommerperioden er møllen en populær rasteplads for cykelturister i
området med bord/bænkesæt i de smukke rammer omkring møllen. På Møllens dag
hvert år, er møllen åben for interesserede.
Ambitionen for Gylling Mølle er, at den kan bruges som ramme for undervisning og
formidling af den righoldige lokalhistorie, som blandt andet tæller Karen Jeppe, Antiatomkraftmarchen i 1978 og MølleSigne, som var en karismatisk enke efter den sidste
aktive møller.

Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn: Lokalarkivet er med til at samle og bevare
alt af historisk interesse for eftertiden ved at modtage, indsamle, registrere og
opbevare arkivalier af enhver art, der tjener til at belyse områdets historie,
topografisk såvel som erhvervsmæssig, personal- og slægtshistorisk.
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Foreninger, der virker og har virket i Gylling har været flinke til at aflevere protokoller
og regnskaber, så man kan få et overblik over det kulturliv, der er og har været i
Gylling.
Arkivet har to faste åbningstider, og åbner gerne efter aftale, f.eks. har skoleklasser
fra Gylling Skole besøgt arkivet flere gange.
Samlingerne omfatter 80 hyldemeter, heraf 2 meter tilkommet i 2018 og 1797
billeder. Bl.a. har arkivet 33 personbeskrivelser og/eller erindringer.
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4. Landsbyens borgere, foreninger og erhvervsliv har inden for de seneste 35 år medvirket aktivt til at planlægge landsbyens og områdets udvikling.
Lokalrådet for Gylling og Omegn blev oprettet i 2014 og formålet er aktivt at arbejde
for byens, lokalområdets og borgernes interesser og fremme den lokale udvikling i
Gylling og omegn.
I Lokalråds-regi er der arbejdet med en ny Udviklingsplan for Gylling og omegn. Den
har været med til at skabe fokus på indsatsområder, som vi fælles har arbejdet videre
med. Alle byens foreninger og repræsentanter fra erhvervslivet har deltaget i denne
proces. Trafiksikkerhed især for skolebørnene er et løbende fokusområde.
Derudover har processen med at udarbejde en udviklingsplan også givet byens
foreninger mulighed for at få øjnene op for mere samarbejde på tværs af
foreningerne, og en bedre forståelse for de problemstillinger de enkle foreninger
arbejder med for at løse. Dette har allerede resulteret i en generel bred opbakning til
hinandens arrangementer, fx musikarrangementer og fredelig demonstration for
cykelstien.
I den kommende tid vil Lokalrådet sætte fokus på øget bosætning. Det vil være i
samarbejde med kommunen, ejendomsmæglere m.fl. Selvom Gylling og omegn på
ingen måde er i afvikling, vil vi gerne tiltrække endnu flere tilflyttere, så vi kan
fastholde et rigt lokalsamfund. Af denne grund vil denne pris også være en
kærkommen mulighed for at vise potentielle tilflyttere, at Gylling er en levende
landsby.
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5. Landsbyen har udsyn og deltager i samarbejder og netværk, eksempelvis
om fælles projekter, faciliteter og arrangementer.
Vi deltager aktivt i flere samarbejder og netværk. Her må vi igen nævne Gylling
Lokalråd og det vigtige arbejde, der ligger i at være bindeled mellem de andre
landsbyer og Odder Kommune. Ligeledes er forældrerepræsentanter fra Gylling Skole
& Børnehus aktiv i fællesbestyrelsen for landsbyskoleordningen i Odder Kommune.
Forældrene er også aktive, når SFO´en på Gylling Skole arrangerer den årlige
”Frittercup” – en stor fodboldturnering for 0.-3. klasses børn fra kommunens skoler.
Faciliteterne til arrangementet stilles til rådighed af foreningerne i byen.
Derudover deltager Gylling Sport & Idræt i flere netværk både hos DGI, DBU og
Esport Danmark. Ligeledes samarbejdes der med naboklubberne omkring udbud af
idrætstilbud.
Gylling har mange tætte samarbejder med nabobyen Ørting. Vi har i nyere tid fået
fælles skoledistrikt, så børn fra Ørting nu går i Gylling Skole & Børnehus. De to
Lokalråd var fælles om at arrangere en fredelig demonstration for en cykelsti mellem
Gylling og Ørting. Gylling Kulturforening har via overskud fra byfesten støttet FDF i
Ørting, som mange børn fra Gylling benytter.
Derudover deltager foreningerne aktivt i de tilbud, som kommer fra kommunal regi,
og vi har deltaget aktivt med forslag til at udarbejde Odder Kommunes nye
kulturstrategi og fritidsstrategi.
Gylling Fritidsskole samarbejder med andre aftenskoler i kommunen, og er med i
folkeoplysningsnetværket.
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6. Landsbyen har aktive fællesskaber og frivillige, som understøtter et godt
og inddragende socialt og kulturelt miljø.
Vores by bæres af aktive og inkluderende fællesskaber. Der er i disse år pres på
frivilligheden og Gylling bæres frem som brumbassen; et dyr, der ikke burde kunne
flyve, men som alligevel gør det. Vi har i mange år været vant til, at hvis vi ville
forandringer, skulle de komme fra os selv. Derfor har vi også via en lang årrække
fremelsket en frivillig kultur, hvor man næsten altid laver økonomisk bæredygtige
tiltag, samtidig med, at man altid må tænke lidt ud af boksen. Det handler ikke altid
om at være størst, men om at facilitere nicher og anderledes projekter. Her er det
bedste eksempel nok Metal i forsamlingshuset, som nu også har udviklet sig til en lille
rockfestival. Derudover også en byfest, som har været med til at støtte op omkring
alle foreninger og bibragt med over 300.000 kr. til alt fra renovering, til
arrangementer og ture.
I Gylling og omegn er vi noget for nogen og for os selv!
Gylling Eventforening er som nævnt et godt eksempel på et aktivt fællesskab, der
understøtter et godt og inddragende socialt og kulturelt miljø. Med udgangspunkt i en
enkelt, privatarrangeret koncert tilbage i 2013 begyndte det, der senere skulle blive til
Gylling Eventforening. Nu, seks år senere, står vi for at skulle afholde koncertaften
nummer 21 under navnet Metal I Forsamlingshuset, og efterhånden har rundt regnet
75 forskellige rock og heavy metal bands været på plakaten. De arrangementer
trækker gæster fra langt ud over både kommune- og regionsgrænsen og bliver
jævnligt omtalt i medierne - som regel er der cirka 80-90 betalende til en
koncertaften. Man kan roligt sige, at det har været med til at sætte Gylling på det
kulturelle landkort for noget positivt, alt sammen med baggrund i frivilligt arbejde
uden nogen væsentlig offentlig støtte.
I foråret 2019 tog vi mod til os og udvidede koncertkonceptet “Metal I
Forsamlingshuset” til en heldagsfestival, som vi gav navnet “Hads Herred Rockfestival.
Cirka 300 gæster valgte at møde op i silende regn for at få sig en dejlig dag med ti
oplagte rock-og metalbands - og der var så mange smil på læberne hos både
gæsterne og de frivillige bag, at vi gør det igen i 2020. Denne gang prøver vi noget
nyt i forhold til markedsføringen, nemlig en podcast (“Hads Herred Rockcast”), som
igen skal få os frem i bevidstheden som en flok, der tør at prøve kræfter med nye
tiltag.
Disse koncerter er dog langt fra det eneste, vi byder på. Vi forsøger at favne så bredt
som muligt, så vi kan nå en bred målgruppe i Gylling og omegn og bevare en levende
landsby. Vi arrangerer derfor også:
Fællesspisning, et ugentligt bankospil, sodavandsdiskotek, teltbanko til årets byfest
om sommeren, julebanko og forskellige foredrag samt koncerter - fx med
popmusikeren Rasmus Nøhr med spisning.
I efteråret 2019 blev foreningen kåret til 'Årets Lokale Forening' i vores region i en
landsdækkende konkurrence afholdt af benzinselskabet Go'On med over 500
deltagende foreninger - et kæmpestort skulderklap for det stykke arbejde vi lægger i
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foreningen og nogle rigtig flotte ord med fra juryens vurdering: ”at vi nægter, at lade
stå til og vores forening er et eksempel til at følge”.

Gylling Sport & Idræt er en anden forening, der også er afgørende for Gyllings
udvikling. I 2018 blev Gylling Boldklub og Gylling Gymnastik blev fusioneret. Det
betød en ny stærk samlet enhed, hvor al sport og idræt kunne samles under ét i
Gylling. I den forbindelse blev der også sat en ny visuel retning for Gylling Sport og
Idræt, som skaber sammen-hørighed mellem både nye og gamle afdelinger.
Gylling Sport & Idræt består af:
-

Gylling
Gylling
Gylling
Gylling

Boldklub (børne- og ungdomsfodbold, samt old-boys fodbold)
Gymnastik (børne- og seniorgymnastik, hiit-fit, yoga og fodbold fitness)
Badmintonklub (børne- og voksen-badminton)
eSport (elektronisk sport)

Gylling Sport & Idræts formål:
”At tilbyde alle egnens borgere både mulighed for udøvelse af sport og idræt samt
bidrage til foreningens trivsel og det sociale samvær”.
Gylling Sport & Idræts vision og ambition er:
”At have tilbud, for alle aldre, således at 33% af egnens borgere er medlem af
foreningen inden 2025. Gylling og omegn består af 1.000 potentielle borgere, hvilket
svare til 333 medlemmer. For at opnå visionen har Gylling Sport og Idræt hele tiden
fokus på, at rammerne er gode, samt løbende at skabe og vedligeholde aktiviteter,
som er vedkommende for alle aldre.”
-

Gylling Boldklub har i 2018 vundet årets fodboldklub i DBU Jylland Region 3
Foreningen har etableret eSport i Gylling Forsamlingshus
Foreningen har åbnet op for at kunne gå til familiesport for kun 50 kr.
Gylling Gymnastik kunne i år fejre 90-års jubilæum
Gylling Boldklub kan i 2022 fejre 100-års jubilæum

Links, der underbygger ovenstående:
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/fornem-pris-til-landsby-forening-vi-har-armenei-skyerne
https://stiften.dk/artikel/lars-larsen-g%C3%A5r-til-frivillig-2019-1-11
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https://hsfo.dk/artikel/gang-i-gylling-landsby-har-haft-over-100-begivenhederp%C3%A5-et-%C3%A5r
https://www.youtube.com/watch?v=0XHojNESGJA&t=415s (Kultur på hjul –
byvandring m.m.)
https://hsfo.dk/artikel/heavy-fans-kan-man-regne-med
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/marie-skiftede-koebenhavnerkarrieren-ud-medgylling-det-var-et-familiesats
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/landsby-naesten-fordobler-sit-indbyggertal-overweekenden
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/demonstration-hel-vil-have-den-cykelsti-som-deer-blevet-lovet
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.

Bestyrelsen for LAG Skive-Viborg
indstiller: Hald til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 445
1.1.2019: 428
I 2014 fik Hald tildelt områdefornyelsesmidler på 3 mio. kr. og
dette blev opstarten til en lang række spændende
udviklingsprojekter i byen.
Borgerne har længe ønsket et nyt forsamlingshus, og med pengene
lykkes det at købe nabogrunden til det gamle forsamlingshus, så
nu var det endeligt muligt at realisere planerne om et stort
moderne og fleksibelt borgerhus. Man satsede stort med et budget
på 7.4 mio. kr. og i de efterfølgende år lagde borgerne alle kræfter
i, at indsamle penge, søge fonde mm. I 2017 nåede de endeligt
målet og det nye borgerhus blev bygget.
Planerne om det nye borgerhus bidrog til en generel byfornyelse i
Hald, hvor flere gamle bygninger blev fjernet, og man har anlagt
nye naturstier i området for at forbinde og udvide allerede
eksisterende stisystemer i området - og dermed give flere
muligheden for at nyde deres helt unikke natur med skov og strand
og ikke mindst Limfjorden.
Flere planer er på tegnebrættet, og borgerne i Hald er i fuld gang
med at etablere en naturlegeplads og en pavillon ved borgerhuset,
og man har planer om at opsætte en termisk kikkert, så man kan
følge med i naturen og dyrelivet. En arbejdsgruppe undersøger i
øjeblikket mulighederne for etablering af nye boligformer i Hald,
hvor borgere skal kunne leje boliger.
Under projektet ’Multifunktionel Jordfordeling Fjends’ har Skive
Kommune købt cirka 9 hektar landbrugsjord i kanten af Hald by
til en nyetableret skov. Hald Folkeskov, som er navnet på
skovområdet blev indviet i november 2019, med bl.a. hjælp fra
elever fra Ørslevkoster skole, som var med til at plante træer.
Borgerne i Hald har været vigtige medspillere i processen, hvor et
borgermøde kastede mange gode forslag af sig.
På sigt vil områdets vilde plante- og dyreliv også indtage området
med den dynamik, der følger med.
Samtidig vil de rekreative arealer gøre det mere attraktivt at
bosætte sig i Hald.
Både dagplejerne og skolen er meget aktive i naturen. Formidling
af viden om og glæden ved naturen, er nu organiseret gennem
Natur og Ungdom Nordfjends, der er en gruppe frivillige, der
laver en masse af arrangementer for børn og unge i området, hvor
alle kan være med. Man er bevidste om at lære unge at forholde
sig til naturen og miljøet omkring dem - for kun ved at bruge
naturen lærer man at forstå den og tage vare på den.
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Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Hald er en del af ”Fremtidens landskab i Nordfjends”, og med en
arbejdsgruppe på tværs af projekter og aktører arbejder man på at
synliggøre den iværksætterånd, der er kendetegnet i Hald og
Nordfjends. Via vartegn og symbolske markeringer ønsker man at
fremhæve små og store kunstværker, lokale netværk,
kulturhistoriske steder, seværdigheder, stisystemer, spisesteder, og
butikker mm.
Det største kulturhistoriske aktiv for området er Ørslevkloster
Arbejdsrefugium og kirken, og de mange klostergæster, der bor på
refugiet hvert år, bidrager med liv og aktivitet i lokalsamfundet.
Ørslevkloster Arbejdsrefugium har for nylig fået bevilget 51 mio.
kr. via fonde til renovering og restaurering af refugiet. Det betyder
at Hald og Ørslevkloster markerer sig endnu mere på landkortet.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling
Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Hald har deres egen SPAR købmand som de lokale i den grad
bakker op om. For et par år siden udvidede de butikken i Hald, og
en bedre indretning og flere varer på hylderne resulterede i en
omsætningsrekord sidste år samt en kåring som månedens butik i
Region Midtjylland.
Ved de mange store initiativer, arrangementer og projekter i
området samles borgere, foreninger og erhvervslivet til
borgermøder for at skabe fællesskab omkring planerne og
udviklingen. De mange frivillige i Hald deltager aktiv i initiativ og
arbejdsgrupper, og de har opnået stor succes ved mange af de
store projekter, de har fået sat i søen,
Bosætning er vigtig for hele området. Derfor har borgerne nedsat
en bosætningsgruppe, der hedder ”Flyt til Nordfjends”, med
repræsentanter for alle de mindre landsbyer i Nordfjends.
Sammen arbejder de i fællesskab på at brande Nordfjends via
fælles hjemmeside, videopræsentationer, arrangementer mm. for
at tiltrække nye borgere til området og fastholde dem.
Borgerne i Hald har i de sidste 5 år arrangeret ”Jul på
Ørslevkloster”; et kæmpe arrangement med ca. 3000‐3500
besøgende på en weekend, og succesen skyldes bl.a. de mange
frivillige bag arrangementet. Som noget nyt har man nu ændret
konceptet for at inddrage alle aktører i hele området i Nordfjends,
og de mange gæster opfordres til at besøge hele Fjends området,
hvor alle står klar til at invitere indenfor.
En frivillig gruppe af voksne arrangerer hver uge ”Krea Café” ‐ et
sted hvor børn og unge kan udfolde deres kreativitet og nyde
fællesskabet.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Borgerne i Hald og de mange frivillige ildsjæle har haft stor
succes med deres projekter takket være et fantastiske engagement,
og det at man har turde at satse stort og ambitiøst f.eks. med
arrangementet ”Jul på Ørslevkloster” og med etablering af det nye
moderne borgerhus, hvor det rent faktisk lykkes dem at samle
rigtig mange penge ind. Man fornemmer, at det har givet de lokale
virkelig blod på tanden. Nu er der nærmest ingenting der ikke kan
lade sig gøre - sikke en gejst.
Mottoet: ”Tænk stort – og vær klar til at gribe mulighederne”
passer fint til borgerne i Hald.
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Kirsten
Jakobsen

HALD I NORDFJENDS
Ansøgning til Region Midtjyllands Landsbyprisen 2020
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Ansøgning til Landsbyprisen 2020 – Hald i Nordfjends
På vegne af Hald Borgerforening, vil jeg gerne indstille Hald by som kandidat til Landsbyprisen 2020.
Hald er en mindre landsby i Midtjylland med 428 indbyggere (2019) i Ørslevkloster Sogn. Landsbyen
ligger i Skive Kommune og hører til Region Midtjylland.

Udvikling i Hald – Nyt borgerhus
Siden 2012 er der sket en større udvikling i Hald. Der blev indkaldt til første borgermøde, hvor ideen om at
vælte det gamle forsamlingshus og bygge nyt blev præsenteret. I starten var der en del skepsis blandt
borgerne. Hvorfor skulle man vælte et hus der fungerede? Så dårligt var det gamle hus da ikke, man ville da
umuligt kunne samle så mange penge sammen, som et nyt forsamlingshus kostede? Grunden var for lille og
for indeklemt til at bygge på, osv.
Argumenterne var mange for at gøre tingene, som vi altid havde gjort. En grundlæggende skepsis for
forandring. Berøringsangst for fornyelse.
Men der blev alligevel arbejdet videre med ideen om at vælte det gamle forsamlingshus og bygge nyt.
Flere og flere blev efterhånden overbevist om, at det måske alligevel var en god ide, og at det kunne lade
sig gøre.
Det første afgørende skridt, der virkelig betød noget, og som rigtig fik sat gang i processen var, da det
lykkedes at købe nabohuset på tvangsauktion, for så bagefter at få det væltet. Det skete i 2013/2014.
Lige pludselig var der et stort jordstykke midt i byen, der gjorde at man ikke længere var indeklemt.
Samtidig fik Hald tildelt områdefornyelsesmidler på 3 mio. En del af dette beløb kunne øremærkes til nyt
forsamlingshus.
Her vil jeg som sidebemærkning også nævne, at Hald har arbejdet og arbejder med, at få del i Skive
Kommunes nedrivningspulje.
Vi har i den forbindelse fået fjernet flere gamle huse i byen. Dels understøtter det byens bæredygtighed og
udvikling, men det forskønner også byen. Til stor glæde for byens borgere og turister.

Projektet begynder at tage form
Det første skridt var taget både med lidt penge og et jordstykke. I samme periode blev de første skitser til
et nyt hus lavet. Næsten fra starten ramte arkitekten plet i forhold til hvordan et nyt forsamlingshus kunne
se ud.
Huset skulle bygges som man bygger nu. Et moderne hus ‐ man skulle ikke prøve at efterligne noget
gammelt. Det skulle være funktionelt, fleksibelt, enkelt og energivenligt.
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Samtidig skulle det også udtrykke et arkitektonisk særpræg og passe naturligt ind i bybilledet, uden at
stjæle for meget opmærksomhed. Alt dette lykkedes ved de første skitser. LOA var begejstret, og en større
og større del af lokalbefolkningen begyndte efterhånden også at synes om ideen.

Ideen var skabt, nu skulle den finansieres
Forberedelserne var slut – nu kunne det egentlige arbejde begynde. Ret tidlig stod det klart, at hele
projektet med et nyt hus, parkeringspladser og udenoms arealer ville koste ca. 7 mio. Et højt beløb syntes
mange, men ikke desto mindre var der enighed om at få lavet hele pakken og forsøge at skaffe den samlede
finansiering fra fonde m.v. Dette arbejde begyndte i slutningen af 2015, og varede indtil foråret 2017.
Alt arbejdet med at søge fonde blev klaret af frivillige fra initiativgruppen bag projektet. Der blev ikke, som
man gør mange andre steder, søgt bistand til fundraising ved brug af konsulenter, det blev klaret ved
frivillig indsats. Alle samlede midler kunne derfor gå ubeskåret til projektet.
I foråret 2017 blev målet nået – der var indsamlet ca. 7 mio. kr. og med Hald Borgerforenings eget bidrag
på 500.000 kr., kunne ansøgning om byggetilladelse gå i gang, med den efterfølgende indhentning af tilbud
fra entreprenørfirmaer. Det viste sig da alle tilbud var kommet i hus, at det samlede projekt kunne laves
indenfor det oprindelige budget på 7,4 mio. kr.
Nedrivning af det gamle forsamlingshus skete i forsommeren 2017 og byggeriet kunne gå i gang.
Eftersom projektet kun har været muligt på grund af fondsmidler og tilskud, har der specielt i byggefasen
været stor bevågenhed fra alle sider. For at tilfredsstille den store interesse, besluttede initiativgruppen
bag hele projektet ret tidligt under byggeriet at foretage en løbende orientering om byggeriet til alle
interesserede. Det skete minimum hver 14. dag, ved at berette om fremdriften for byggeriet med tekst og
fotos på Facebook.

Her vil jeg lige nævne at vi jo også havde hustandsindsamling i gang. Vi var rundt til ALLE borgere i Hald. Vi
fandt vejambassadører der gik rundt til den enkelte borger.
Hos købmanden kunne man følge indsamlingen på en søjle, så alle kunne følge med i hvor langt vi var nået.
Vi nåede op på over 130.000 kr. Det er fantastisk, set i forhold til byens størrelse
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I det hele taget kan initiativgruppen bag projektet og borgerne i Hald se tilbage på et langt forløb på 6 år,
fra den første spæde idé, til et helt nyt og moderne borgerhus stod færdigt.
Men alle er i dag enige om, at det har været værd at vente på.
En lære af hele forløbet må være, at det nogle gange betaler sig at tænke store tanker – at tænke
anderledes. Man skal ikke give op på forhånd, selv om målet er langt væk. Hvis der er ildsjæle med initiativ,
arbejdsomhed og stædighed, kan tingene ofte lykkes. OG DET ER DER I HALD!

Hald Borgerhus, en model for hvordan et lokalsamfund kan få et nyt samlingssted.
I dag står fremtidens forsamlingshus, som efter færdiggørelsen blev omdøbt til Hald Borgerhus, meget
synligt og alligevel diskret på sin egen indbydende måde. Klart til at byde på samvær de næste 100 år.
Samvær i en nutid, hvor krav til lokaler og faciliteter er helt anderledes end i de gamle forsamlingshuses
storhedstid.
Et forsamlingshus i et lille bysamfund har stadig sin berettigelse, når den lever op til nutidens krav. Det har
Hald Borgerhus i den grad bevist efter færdiggørelsen i 2018. Rigtig mange aktiviteter har fundet vej. Nu er
det ikke bare fester og fødselsdage, men lige så meget foredrag, film, fællesspisninger, møder, kurser og
meget andet der sker, når huset flittigt bliver brugt.

Andre udviklingstiltag i Hald og omegn
Synliggørelse af Hald og Nordfjends
Da vi stadig har lidt områdefornyelsesmidler tilbage, er Initiativgruppen i samarbejde med designer
Timothy Jacob Jensen i gang med at udarbejde et forslag til, hvordan vi kan brande Hald og Nordfjends.
Timothy er lokal og VIL området.
Hald er også en del af ”Fremtidens landskab i Nordfjends”, der er en lille arbejdsgruppe på tværs af
projekter og aktører, der arbejder på at synliggøre den iværksætterånd der er i Hald og Nordfjends. På sigt
er det planen at etablere 5 varder. Varder er et symbol og vartegn for området og kommunen, en rute med
en lang række små og store kunstværk, en tydelig fysisk markering af et netværk, hvor de mange forskellige
interesser kan tilgodeses. En markering af kulturhistoriske steder, seværdigheder, stisystemer mm., samt
en markering af andre udbud (spisesteder, butikker osv.)
Vi har dem allerede ved Ørslevkoster Skole og Ørslevkloster Arbejdsrefugium.
Vi har fået bevilget 150.000 kr. til dette projekt men mangler 165.000 kr., så også her er vi i gang med at
søge midler til resten. Projektet skal afsluttes i 2020.
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Området omkring Borgerhuset og Hald by
Vores nye borgerhus er centrum for liv og fællesskab i vores område. I forbindelse med byggeriet og
områdets jordfordeling, fik vi et større areal bag ved huset ud til åben natur. Samtidig blev der lavet en ny
natursti bagom byen, forbi borgerhuset og op til Ørslevkloster skov, Arbejdsrefugiet, kirken, skolen og
idrætsanlægget.
Stien er et bindeled og en udvidelse af de allerede eksisterende stisystemer i området. Vi ønsker at gøre
arealet og stien attraktive at benytte. Give oplevelser både med hensyn til natur og det sociale liv.
Derfor er vi i gang med at etablere en naturlegeplads og pavillon ved borgerhuset. Begge dele noget der
kan benyttes døgnet rundt af forbipasserende eller som pausested. Man kan tage madkurv og kaffe med.
Cykelryttere og turister kan holde et hvil. Dagplejemødrene kan tage de små med på legepladsen og
samtidig gå i læ hvis det bliver dårligt vejr, spise madpakker mv. Klostergæster, kirkegængere mv. kan
benytte stien direkte til refugiet/kirken op til byen, og nyde den fantastiske udsigt og natur. Og selvfølgelig
er stien også for de mange brugere af borgerhuset.
Desuden vil vi også opsætte en termisk kikkert så man kan følge med i naturen og dyrelivet.
Vi har foreløbig indsamlet 150.000 kr. og forhåbentlig finder vi de sidste midler i løbet af 2020 så dette
projekt kan gøres færdig.

Anlægget og naturen
Anlægget i Hald er også et sted der bruges flittigt til forskellige arrangementer hvert år, som f.eks. Sankt
Hans, byfest mv. Anlægget er også et yndet sted for vore dagplejemødre, der ofte mødes til hygge og
aktiviteter på legepladsen. Der har vi planer om etablering af nyt toilet samt opførelse af et shelter.
Foreløbig har vi fået 40.000 kr. i støtte, men håber at få resten af finansieringen på plads i 2020.

Natur er en vigtig del for alle. I og omkring Hald har vi en fantastisk natur. Tæt på skov og fjord – ja faktisk
har vi kun 10 minutter til strandene i Hejlskov, Virksund og Lundø.
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Med hensyn til skov og natur har vi her den 13. november haft indvielse af Hald Folkeskov (første
spadestik). Eleverne fra Ørslevkloster skole var med, og de skulle bl.a. plante et træ. Det bliver jo noget de
får glæde af i fremtiden, og det giver ejerskab når de selv har været med til at plante de første træer.
Samtidig vil de rekreative arealer gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Hald.
På den måde gør vi vores til at sikre skovene og naturen her i Danmark og give noget til de kommende
generationer. Og vi giver et lille, men meningsfuldt bidrag til at reducere CO2‐udledningen. Noget som er
en helt central del af vores og Skive Kommunes Energi‐ og Bæredygtighedsstrategi.
Skives Kommunes RENT LIV‐brand, hvor vi med grønne handlinger i fællesskab beskytter, benytter og
udvikler vores egn, er noget vi i høj grad har taget til os.

Med hensyn til børnefamilier, har Hald og Ørslevkloster det hele.
Dagplejen er for os grundstammen i den fødekæde, som er med til at sikre godt børneliv der hvor
forældrene bor, samt de gode overgange fra dagpleje til børnehave. I Hald har vi det hele; både
dagplejemødre, Ørslevkloster Børneunivers og idrætshallen.
Både dagplejerne og skolen er meget aktive i naturen. Ørslevkloster Skov ligger lige ved siden af skolen, og
den bliver benyttet flittigt både af dagplejerne og skolen. Formidling af viden om og glæden ved naturen, er
nu organiseret gennem Natur og Ungdom Nordfjends, der er en gruppe frivillige, der laver en masse
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arrangementer på børn og unge i området, hvor alle kan være med. Stranden er også vigtig for skolen. Vand
og fjord er et vigtigt element i læring om naturen.
Ørslevkloster Skole, eller Børneunivers, som den kaldes, klarer sig godt. Selvom det er en mindre skole,
viser tallene, at børnene både bogligt og socialt er fuldt på højde med Højslev Skole, når de starter der i 7.
klasse.
Og Højslev Skole ligger faktisk blandt de bedste i landet. Så det kan vi kun være stolte af.
Vil samtidig tilføje her, at selvom børnetallet de fleste steder falder, kan jeg oplyse at mange ny små
borgere kommer til verden i Hald i 2020. Så vi er rigtig glade.
I Ørslevkloster hallen dyrkes der selvfølgelig en masse sport, men for de børn og unge der ikke er til sport,
er der en frivillig gruppe af voksne, der hver uge arrangerer ”Krea Café” ‐ et sted hvor der er plads til alle
og hvor kreativiteten kan dyrkes.

Bosætning
Bosætning er vigtig for vores område. Derfor har vi i år nedsat en bosætningsgruppe der hedder
”Flyt til Nordfjends”, med repræsentanter for hele Nordfjends, dvs. alle de mindre landsbyer omkring Hald.
Formålet med denne gruppe, er i fællesskab at brande Nordfjends, tiltrække nye borgere, og fastholde
dem. Vi har i mange år haft vores egen hjemmeside: www.nordfjends.dk
Vi har fået lavet en lille video om Hald og Nordfjends som ligger på vores hjemmeside, sammen med
diverse arrangementer mv.
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Flere borgere har ytret ønske om at kunne leje en bolig i Hald. En arbejdsgruppe er derfor i gang med at få
etableret nye boligformer i Hald. Tegningerne er lavet og dialogen er i gang med Skive kommune. Også her
er det vigtig for at projektet understøtter en bæredygtig udvikling.
Vi er i dialog med diverse ejendomsmæglere. Til foråret, vil vi forsøge at afholde et ”åbent hus”
arrangement hvor der vil være åbent hus i de huse der er til salg i Hald. På den måde kan eventuelle købere
se flere huse samtidig. Det er forsøgt andre steder, og har været en succes.

Ørslevkloster Arbejdsrefugium
Overfor skolen ligger Ørslevkloster Arbejdsrefugium og kirken. Det er et fantastisk og unikt sted og et stort
aktiv for området. Foruden de mange klostergæster der bor på refugiet hvert år, og som er en del af vores
lokalsamfund, er det også et vigtigt aktiv for os lokale.
Ørslevkloster Arbejdsrefugium har for nylig fået bevilget 51 mio. kr. til renovering og restaurering af
refugiet. Også dette er finansieret af fonde. Det betyder at Hald og Ørslevkloster markerer sig endnu mere
på landkortet. Her har vi noget enestående, noget unikt.

Denne nænsomme renovering og restaurering, vil bevare historien og bygningen, men samtidig vil den
understøtte den bæredygtige udvikling, som både vi og Skive Kommune tilstræber.
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Vi har de sidste 5 år arrangeret ”Jul på Ørslevkloster”; et kæmpe arrangement med ca. 3000‐3500
besøgende på en weekend. Dette arrangement er udelukkende baseret på frivillige hjælpere. Vi er en lille
gruppe, der står for planlægningen, men til selve arrangementet er der ca. 60 frivillige hjælpere, og det er
ikke svært at få hjælpere. I HALD LØFTER VI I FLOK.
Som noget nyt i år, havde vi ændret konceptet til ”Jul på Ørslevkloster og i hele Nordfjends”.
Foruden klosteret ville vi også gerne vise hele egnen frem. Og det lykkedes på bedste vis d. 23‐24. nov.
Skolen havde åbent om lørdagen, hvor alle var i skole, og hvor den nye legeplads blev indviet på
Ørslevkloster Børneunivers. I Ørslevkloster hallen var der masser af sportsaktiviteter hele weekenden,
men også vores Krea Café var åben. I kirken og sognehuset var der også aktiviteter.
De mindre lokale virksomheder havde også åbent hele weekenden og mange kiggede ind. En rigtig dejligt
weekend hvor HELE NORDFJENDS blev vist frem.

Handelsmuligheder og bæredygtighed i Hald
I ethvert lokalsamfund er det vigtig at der er handelsmuligheder. Og det har vi i Hald. Vi har SPAR
købmanden, der er vores faste omdrejningspunkt både for Hald og de omkringliggende små landsbyer.
Hvor man i andre mindre byer hører om lukninger, er der ingen problemer hos os. Det er de to brødre Jan
og Niels Würth, der driver butikken. Os lokale ved hvor vigtig det er med en købmand i byen, og de fleste
køber størstedelen af deres varer hos dem. Er der ting vi ikke lige kan finde på hylderne, kan det skaffes
hjem.
For få år siden udvidede de butikken i Hald, så der er blevet bedre plads til flere varer, og der sker også
løbende forandringer indenfor.
Det med succesen hos vores købmand, er ikke kun noget vi ”hører ude i byen”. Først i november havde
SPAR i Hald omsætningsrekord, og sidst i november blev købmanden kåret som månedens butik i Region
Midtjylland.
Desuden har de alle former for pakkedistribution – alt vi køber på nettet, kan hentes direkte hos
købmanden i Hald og skal man have medicin fra lægen, kan dette også afhentes hos købmanden ‐ udover
selvfølgelig diverse håndkøbsmedicin.

Afsluttende bemærkninger
Jeg har med ovennævnte beskrivelse forsøgt at fortælle hvilket FANTASTISK OG ATTRAKTIVT STED
landsbyen HALD er, og mener vi opfylder ALLE krav til at kunne blive Region Midtjyllands Landsby 2020:
1. Landsbyens fysiske miljø – Med nedrivninger, nybyggerier og den fantastiske omgivende natur,
fremstår Hald meget indbydende. Vi har både skov og strand få hundrede meter fra hvor vi bor og
har Limfjorden på 3 sider – noget helt unikt.
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2. Vi arbejder med indsatser og aktiviteter, der understøtter en bæredygtig udvikling – Vi har
naturbørnehave og Hald folkeskov er på vej. Og også med hensyn til byggeri forsøger vi at skåne
miljøet gennem materialevalg og energiforbrug. I Natur og Ungdom lærer børnene at nyde og
skåne naturen.
3. Landsbyens udvikling med udgangspunkt i stedbundne ressourcer – Vores udviklingsprojekter
bygger i høj grad på naturen, det særlige nordfjendske landskab og nærheden til det enestående
Ørslevkloster. Vi har masser af ildsjæle og aktive personer, der sætter gang i en masse ting. Og
desuden kan vi prale af, at der i 2020 vil blive født mange små nye borger i Hald.
4. Vi tager aktivt del i og ansvar for egen udvikling – Vores ildsjæle er der hele vejen, fra idé til
fundraising til realisering. Vi deltog i udviklingen af helhedsplanen for den multifunktionelle
jordfordeling i Nordfjends.
5. Vi deltager i samarbejder og netværk i hele Nordfjends og Skive Kommune.
6. Vi har rigtig mange fælles aktiviteter på kryds og tværes, og rigtig mange frivillige at trække på.
Jeg håber ovennævnte har inspireret jer og jeg vil opfordre til at I går ind på vores hjemmesider
www.nordfjends.dk og www.haldborgerforening.dk og finder flere informationer om os og vores
fantastiske og unikke område.
Mangler I yderligere informationer er I meget velkomne til at kontakte mig
De bedste hilsener
Kirsten Jakobsen
2286031
Jeg sidder i:
initiativgruppen/styregruppen Hald Borgerhus
Initiativgruppen ”Jul på Ørslevkloster”
Initiativgruppen ”Flyt til Nordfjends.”
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.

Bestyrelsen for LAG Skive-Viborg
indstiller: Knudby til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 432
1.1.2019: 413
Knudby er omringet af et storslået landskab, og grænser ned til
Hjarbæk fjord.
Et stort vådområdeprojekt i 2015-2016 har resultere i, at et meget
stort inddæmmet engområde, der blev holdt tørt ved pumpning nu
står under vand, og derved kom Jordbro Engsø projektet i gang i
bl.a. samarbejde med frivillige i Knudsby og nabobyen Ørum.
Man har anlagt naturskønne stier omkring den nye sø, etableret et
madpakke/udstillingshus, udkigstårne, og hver sommer arrangeres
sømarked.
I 2017 søsatte man et kunstprojekt som skulle udsmykke
landsbyen og opfordre forbi kørende til at bemærke det smukke
landskab - deraf navnet ”landskabet åbner sig”.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.
Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Landsbyen er omgivet af mange vandre -og cykelruter, og man har
været gode til at forbinde stier med offentlig tilgængelige
markveje på kryds og tværs, bl.a. igennem et stort projekt ”Spor i
Landskabet” så man til fods kan bevæge sig rundt i det meste af
områderne omkring landsbyen og nyde den fantastiske natur.
Knudby´s mange stier bliver brugt af borgerne, og sidste år fik
man startet gå-grupper op med bl.a. støtte fra DGI.
Knudby har haft en lang og vedholdende fokus på bæredygtighed,
og byen har i mange år været kendt for værende den landsby med
flest solceller pr. indbygger, og i 2001 fik byen en statue som
officielt anerkendelse som Solby
En vindmølle fond blev oprettet, og der blev indkøbt en
vindmølle.
Knudby har i mange år arbejdet på at gøre deres naturområder og
de spændende historiske fortællinger tilgængelig for alle, og via
projektet ”Huset på Knuden” arbejder man nu også med at sætte
fokus på områdets kultur og fødevarer ved at formidle og
præsentere udstillinger mm.
Knudby har fokus på og arbejder for at fremtidssikre borgernes
mødesteder.
Man har været rigtig gode til at åbne op for områdets
naturoplevelser til stor glæde for borgerne, men også for udefra
kommende og turister, der via foldere og hjemmeside, bliver
guidet rundt til alle de skønne steder, de endelig ikke må gå glip
af.
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Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Borgerne i Knudby har i mange år haft et godt samarbejde med
nabobyerne Kvols, Kvosted og Ørum, men har også inddraget hele
Hjarbæk fjord området i deres mange spændende projekter og
arrangementer for at kunne skabe udvikling i hele området.
Man arbejder for et stor fælles kulturhus projekt for Hjarbæk
Fjord.
Foreningen ”Kammermusik ved Hjarbæk fjord” arrangerer
koncerter rundt omkring hele fjorden, og de enkelte små landsbyer
samarbejder ved at annoncere for hinandens arrangementer via
hjemmesider og på FB, og der er stor deltagelse fra alle sider.
Knudby har en stor bred vifte af forskellige foreninger og sociale
arrangementer som inddrager borgerne i alle aldre:
- Taarup Borgerforening afholder ca. 10 fællesspisninger årligt i
Knudby.
- De aktive frivillige vedligeholder de mange stier og grønne
områder koordineret af borgerforeningen, som også stiller
redskaber til rådighed.
- Man arrangerer livestreaming af offentlige foredrag i
naturvidenskab med stor interesse fra de mange deltagere.
- Bridgeklubben ”Knuden” som også oplever tilmeldinger ude fra
oplandet og Viborg.
- Cafe Knud vedligeholder fællesskabet i byen og forebygger
isolation og ensomhed blandt borgerne ved at tilbyde en række
fælles aktiviter og socialt samvær.
- ”Kreative Kvinder” gruppe som ikke bare nørder, men også
vægter det sociale netværk.
- Knudby´s ”Taarup koret” som bare vokser og vokser både hvad
angår antal medlemmer og rent geografisk. Det populære kor
består nu af 35 medlemmer både fra nærområdet, men tiltrækker
også medlemmer fra Viborg.
- Musikfestival ved Hjarbæk Fjord med 500-700 tilskuer hver
sommer som arrangeres af en bestyrelse af frivillige i Knudby,
som også står for prøvelokaler, overnatning og forplejning i byen.
Succesen gentages ved juletid med koncerter.
Man kunne fristes til at tro, at Knudby tiltrækker musikalske
talenter. Sjældent oplever man et så lille lokalt samfund, der både
kan tilbyde musikfestival, kammermusik, eget kor og band.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Borgerne i Knudby har været virkelig gode til at udnytte og
udvikle mulighederne i den skønne natur som netop kendetegner
Knudby og hele området omkring Hjarbæk Fjord.
Og så er de rigtige Vestjyder - ikke så meget snak, fine
målsætninger og strategier - de griber mulighederne og gør noget.
Ved at tilbyde så mange forskelligartede aktiviteter, kulturelle
oplevelser og fantastiske muligheder for at nyde naturen omkring
dem, bidrager de i den grad til det gode, sociale og berigende
landsbyliv i konstant udvikling.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Årets Landsby 2020
KNUDBY
Knudby/Borup er to sammenvoksede små landsbysamfund, hvoraf Borup var oprindeligt størst, men i dag
må man sige, at Knudby har overtaget, og det er da også i dag almindeligt kendt, at området omtales som
Knudby, og det vil også være tilfældet i denne ansøgning.
Knudby var en driftig landsby med mejeri, brugsforening, smedje, snedkerværksted, forsamlingshus og
senere en kommunal børneinstitution. I dag er der kun forsamlingshuset tilbage, og børneinstitutionen er
overgået til privat drift.
Knudby har et stort landbrug med malkekvæg, og to landbrug drives som rene jordbrug. Mange små og
mindre gårde er opkøbt eller forpagtet ud til de tre store aktører. Især kvægdriften har givet arbejdspladser
og en del af de ansatte bor i nærområdet, hvilket medvirker til at give liv i området. Der findes forskelligt
småindustri og forskellige håndværkere bosat i Knudby, og derudover har vi en børneinstitution som er
privat drevet og med opbakning af lokale ildsjæle, antallet af børn varierer mellem 10 -20 børn. Ikke alle
børn er fra Knudby. Børneinstitutionen er kendt for at have en høj standard og agere som en
naturbørnehave, med forskellige satellitter ude i landskabet.
Virksundvej går midt gennem Knudby, og beboelsen ligger fordelt på begge sider af vejen, og består af en
blanding af nye og ældre huse. Ved vejen er det hovedsageligt huse fra begyndelsen af 1900-tallet. Flere af
dem er lejet ud og ”trænger til en kærlig hånd”. Det er ikke nemt at sælge disse huse. Ingen af husene er
dog i en stand som kalder på nedrivning.
Lige så snart man kommer lidt væk fra vejen stiger kvaliteten/vedligeholdsgraden af boligerne, da det
normalt er ejeren selv, som bor i husene. Her finder vi også et lille parcelhuskvarter, et område med
lejeboliger (boligselskab) samt nybyggede huse på større parceller med udsigt over fjorden.
Ned mod fjorden ligger et lille sommerhusområde med en del fastboende pensionister. Ude i det åbne land
findes en del gårde og huse, som også bidrager til landsbyens liv.
Forsamlingshuset
Midt i Knudby ligger byens omdrejningspunkt, forsamlingshuset, som ejes og drives af Taarup
Borgerforening. Her mødes landsbyen til mange forskellige aktiviteter. Huset drives af frivillige fra byen og
formålet er, at alle kan ”låne” huset til offentlige arrangementer, derudover lejes det ud til private fester
osv. I 2017 blev huset brugt 91 gange, hovedparten var til fællesarrangementer såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streaming af naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus universitet
Fællesspisning
Sangkor
Kreative Kvinder
Foredrag
Børne og unge arrangementer
Lokaldysten (vinder i 2018)
Cafe Knud (senior cafe)
Hjertestarter kurser.

En del af disse grupper er beskrevet i detaljer senere i ansøgningen.
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Taarup Borgerforening
Foreningen har bred opbakning i hele området og dækker Taarup Sogn (heraf navnet). Som nævnt driver
foreningen forsamlingshuset, og foreningen står som paraplyorganisation for de fleste af landsbyens
arrangementer, herunder med ansvar for myndighedskontakt og ansøgninger om midler. I
borgerforeningen er der forskellige undergrupper som tager sig af arrangementer for børn og unge – det
traditionelle så som jul, fastelavn og sommerfest; men også særlige aftener med pizza – sleep over – film og
meget andet. En grupper tager sig af arrangementet omkring afholdelse af Lokaldysten. Foreningen sørger
for, at der afholdes ca. 10 fællesspisninger årligt, her deltager fra 45 – 100 medborgere, en gammel og god
tradition. Vedligehold af stier og grønne områder koordineres af borgerforeningen, som også stiller
redskaber til rådighed.
Landskabet omkring Knudby
Ved forsamlingshuset finder man et grønt område med boldplads, bålhytte, bænke, bede og meget andet.
Herfra åbner et storslået landskab sig ud til siderne, og i den forbindelse blev der i 2017 søsat et
kunstprojekt som skulle udsmykke landsbyen og opfordre forbi kørende til at bemærke det smukke
landskab - deraf navnet ”landskabet åbner sig”. Projektet var en stor succes, alle bidrog med input til søjler
ved begge ender af byen og pausebænke placeret hvor udsigten kan nydes.
Med udgangspunkt fra forsamlingshuset findes også en afmærket gå rute, som fører ned til madpakkehuset
ved Jordbro engsø – et vådområde projekt, hvor drænet landbrugsjord efter en jordfordeling er sat under
vand (Pumpelauget stoppede pumperne). I dag er der en stor lavbundet sø med et rigt fugleliv og
handicapvenlig sti til nabolandsbyen, Ørum, i Skive kommune. I Projektet udføres en del arbejde i ”grønt
partnerskab regi” sammen med Ørum og Viborg/Skive kommune.
Landsbyen er omgivet af mange vandre -og cykelruter (bl.a. går national rute 2 og 12 ad Virksundvej). Vi har
veje langs fjorden og i bakkerne ved fjorden. Derudover er der mange markveje, som er forbundet og
offentlig tilgængelige. Disse markveje forbinder også de små lokale samfund med f.eks. kirkestien, som går
ned til Taarup Kirke. Alle disse faciliteter ønsker vi at udvikle og markedsføre.
Befolkning:

Folketal 1. januar efter sogn, køn og tid
2014 2015 2016 2017 2018 2019
8497 Tårup (Viborg Kommune)
Mænd
223 229 228 241 236 224
Kvinder
209 200 202 206 192 189
I begyndelsen af 1970-erne ændredes befolkningssammensætningen fra overvejende at være tilknyttet
landbruget, til at være en blandet gruppe borgere, som kom med nye ideer og nye kræfter. Der var/er tale
om borgere med mange forskellige uddannelsesniveauer og kulturelle interesser. Senere har vi fået en
tilflytning af forskellige nationaliteter:
•
•
•
•

Thailand
Kenya
Serbien
Litauen
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•
•
•
•

Ukraine
Irak
Rumænien
Skandinavien

Alle disse borgere er med til farve Knudbys udvikling og fremme iderigdommen.
Eksempler på større projekter i landsbyen
Et tydeligt eksempel var, at Knudby blev valgt som Solby 2001, som værende den landsby, der havde fleste
solceller pr indbygger – beviset står foran forsamlingshuset – en smuk statue, solkvinden, udfærdiget af
Kunstneren Jens Galschiøt. Når man kører igennem landsbyen ser man de mange solceller på husenes tage.
En vindmølle fond blev oprettet, og der blev indkøbt en vindmølle som stadig står bag byen og leverer
strøm. Der arbejdes fortsat med store projekter i området, herunder et kulturhus for hele Hjarbæk
fjordområdet.
Knudby i dag
I dag har Knudby et aktivt fællesskab, hvor vi samarbejder om udvikling af nye projekter til gavn for hele
området (herunder i samarbejde med nabolandsbyerne såsom Kvols, Kvosted og Ørum (Skive kommune).
Aktuelle eksempler kunne være: Vi har en forening hjemmehørende i Knudby som hedder Kammermusik
ved Hjarbæk fjord, og som det fremgår af foreningens navn arbejdes der med afvikling af koncerter rundt
om hele fjorden.
Omkring den nye sø ”Jordbro Engsø” er der opstået et nært samarbejde med nabolandsbyen Ørum. Vi
udveksler erfaringer om dette og hint og har på den måde knyttet bånd. Samarbejdet med Kvols viser sig
ved, at vi sammen laver musikarrangementer. Også gennem menighedsarbejdet foregår meget fælles
mellem de to landsbyer. Vi samarbejder også ved at annoncere for hinandens arrangementer via vores
hjemmesider og på FB, og der er stor deltagelse fra alle sider.
Knudby i morgen
Landsbyen har brug for at udvikle sig stille og roligt med fokus på at bevare og styrke fællesskabet og give
plads til nye tiltag som passer ind i den eksisterende struktur. Vi ser gerne, at det fortsat er muligt at flytte
til området og bygge sit eget hus, og det skal være muligt for den ældre del af befolkningen at købe eller
leje en bolig, når man ikke længere har mulighed for at passe og vedligeholde den oprindelige bolig.
For at sikre en udvikling er det vigtigt, at der er en vis grad af offentlig transport i området, som kan tage os
ind til vores satellitby Løgstrup. Vigtigst af alt er at bevare fællesskabet og det frivillige arbejde. For at
kunne gøre det er det vigtigt at forsamlingshuset følger med tiden og bliver opdateret, således at
brugerfladen kan udvides. Man kunne forestille sig en adgang til huset i dagtimerne ved hjælp at f.eks.
nøglekort således, at huset kan være åbent og bruges til uformelle møder med avislæsning, bogbytning,
kaffesnak, strikkeklub, barselsgrupper osv. - dette vil kræve at huset tilpasses og ombygges. Som det er nu
har vi de gode intentioner, vi har frivillige hænder, men ikke økonomien til at sikre et mødested for
borgerne.
Hvis vi bliver valgt til at være Årets Landsby 2020 vil vi kunne arbejde videre med udvikling af
forsamlingshusets brugerflade, og på den måde sikre at landsbyens borgere stadig har et tilhørsforhold til
Knudby og at landsbyen forbliver et sted, hvor man bor og ikke kun et sted, hvor man overnatter.
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Denne ansøgning er sammensat af data fra de forskellige interessegrupper og afsendt af:
Anne-Sophie Carlson, Taarupgaards Allé , Knudby, 8831 Løgstrup Formand for Taarup Borgerforening
Bilag til ansøgningen:
Efterfølgende beskrives de forskellige fællesskaber i byen (i tilfældig rækkefølge):
Taarup koret.
Taarup koret, der har til huse i Knudby, har lige afholdt 20-års jubilæum. Koret blev oprettet i forbindelse
med et pengeyngler-projekt for Røde Kors, og skulle kun have en levetid på et par uger. Det kom til at gå
anderledes, og kormedlemmerne mødes stadig en gang om ugen i forårs og efterårssæsonen i vores
forsamlingshus. Det er vokset både hvad angår antal medlemmer og rent geografisk. Således er der i
skrivende stund ca. 35 medlemmer. Det er nu blevet så populært, at folk fra hele egnen – her under også
fra Viborg, kommer for at tage del i koret. Koret bliver flittigt brugt til koncerter i kirkerne og på de lokale
plejehjem.
Livestreaming af Offentlige foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet Aarhus Universitet
gennemfører hvert forår og efterår en foredragsserie kaldet ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab”, som ud
over afholdelsen i Søauditorierne ved Aarhus Universitet, kan opleves gratis på live stream via Internettet.
Her i Knudby har vi live streamet foredragsserien i forsamlingshuset siden foråret 2016 og der har lige fra
starten været en bred interesse for at følge foredragene. Der er kommet nye til siden. Desuden har vi den
glæde, at foredragene også tiltrækker personer udenfor lokalområdet. Livestreaming af de offentlige
foredrag i naturvidenskab er et anderledes tilbud, der giver mulighed for at gøre naturvidenskaben
tilgængelig i lokalområdet. Samtidig er det gratis, hvilket gør det muligt at gennemføre arrangementet,
uanset om der er 10 eller 100 tilhørere.
Musikfestival ved Hjarbæk Fjord.
Hver sommer kommer musikere fra Det Kongelig Kapel, Danmarks Radios symfoniorkester for at være
sammen indbyrdes og for at mødes med os, der tager os af dem med overnatning og forplejning. Alle
prøver finder sted i Knudby Forsamlingshus, der danner base for alle aktiviteter. De giver koncert i egnens
kirker. Der er ingen entre, publikumstilstrømningen er stor. Hvert år kommer mellem 500 og 700 tilhørere.
Arrangementet finansieres af bidrag fra forskellige fonde – f. eks støtte fra lokale banker. Arrangementerne
gennemføres nu af en lokal musikforening med en bestyrelse fra Knudby. Koncerter finder sted i december
måned med en julekoncert, og til sommer gennemføres en festival, der varer en lille uge.
Cafe Knud
4 kvinder mødtes i november 2006, og stillede spørgsmålet: ”hvorfor ikke lave noget for os her, i stedet for
at køre ud af byen”. Derved opstod Café Knud, hver anden uge, onsdag i ulige uger kl. 14 - 17. Mål: at samle
sognets borgere i en fælles aktivitet og social samvær. At mødes i borgernes fælleshus om forskellige
aktiviteter, som kan vedligeholde fællesskabet i et "gammeldags lignende" landsbysamfund. Vi ville i
fællesskab forebygge isolation og ensomhed. I sognet boede allerede flere nationaliteter, som var
integreret i lokalsamfundet. Vi tilbød kørsel = hente og bringe ordning til arrangementet. Opstart onsdag d.
17. januar 2007 kl. 14.00 med 34 deltager. Vi mødes stadig i skrivende stund ca. 30 personer hver gang.
Aktiviteter: Bobspil - kortspil - Strik af trøjer og tæpper til Røde kors - film - foredrag - sang + musik Andespil - Julefrokost m.m. og snakken går livligt ved det fælles kaffebord, brødet dertil leveres hver gang
af frivillige kvinder.
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Knudby har eget band
Knudby har eget band. I april 2017 var vi 4 personer fra lokalområdet, som mødtes for at forsøge noget
sammenspil- med klaver, sang, bas, guitar og klarinet. Det fungerede helt godt, så vi besluttede at
fortsætte. I løbet af sommeren fik vi oparbejdet et program af swing numre. I januar 2018 gav vi vores først
koncert i forbindelse med fællesspisning i forsamlingshuset. Sommeren 2018 havde vi 6 spillejobs, -heraf 2 i
forbindelse med Viborg Lørdagsjazz. I oktober udvidede vi bandet med en trommeslager. Næste step er at
få ham spillet ind i bandet. Vi havde 3 jobs + nogle forespørgsler i 2019, og vi møder gerne op til lokale
fællesarrangementer hvor vi kan være med til at støtte et projekt. Vi øver fast 1 gang om ugen og tager
løbende nye numre op.
Bridgeklubben Knuden
I 2010 opfordrede et par lokale bridgeentusiaster interesserede i Knudby til at lære at spille bridge. Der var
en halv snes stykker der tog udfordringen op. Vi mødtes på skift hos hinanden, og det var en rigtig hyggelig
måde at bevæge sig ind i bridgens forunderlige verden. Vi måtte de første år af forskellige årsager sige
farvel til nogle stykker, men flere kom til. Rygtet spredte sig uden for byen, og der dukkede folk op fra
Ørum, Rødding, Viborg og Hjarbæk. I øjeblikket er der 17 medlemmer i klubben.
Kreative Kvinder
Kreative Kvinder er ikke en bestemt gruppe kvinder, men lige netop den gruppe kvinder, der kommer til det
enkelte arrangement. Der kan enten være tale om invitationer til selv at deltage i kreative aktiviteter for
hånd eller ånd - eller til at opleve andre, der har en kreativ tilgang til verden. Kreative Kvinder udspringer
fra området for Taarup Borgerforening, men alle kvinder er velkomne. Gennem de seneste otte år har der
været 5 til 6 arrangementer om året. Der trækkes ofte på kvinder fra lokalområdet til at stå for
arrangementerne.
STIER VED KNUDBY & BORUP
Naturen ved Knudby og Borup er meget varieret, og der er mange muligheder for at færdes udendørs, både
på egentlige stiforløb og på gamle markvejsforløb. Landbrug og fiskeri var førhen livsgrundlaget for de
fleste mennesker herude, og naturen rummer mange spor af menneskenes liv førhen. Det giver fortælling
og perspektiv, når man færdes i landskabet. Der er 3 stiforløb, der holdes vedlige af frivillige, så stierne er
lette at færdes på. Et par af stiforløbene har foldere, der fortæller om landskabet og menneskenes spor.
Folderne kan findes i papirudgave i udhængsskabet ved forsamlingshuset og i folderkasserne ved
fiskerhusene på Fjordvej "Den gamle rute" samt på www.taarupborgerforening.dk.
I det gamle landbrug (helt op i begyndelsen af 1980'erne) var det at have et stykke eng vigtigt. Det gav
mulighed for hø-slet og for kreatur afgræsning. Eng stykkerne var fordelt mellem landbrugene og i tidens
løb blevet lidt tilfældigt placerede. Der kunne ofte være ganske langt fra "hovedjorden" ud til engstykket.
Der løb derfor en engvej langs foden af det faste land i kanten af engene, så det var muligt at komme til sit
engstykke. Vejen eller spor af vejen eksisterer stadig over et ganske langt stykke, men når vejene ikke bliver
brugt, forsvinder de lidt efter lidt. På et tidspunkt gik byens befolkning sammen om at rydde og jævne det
stykke af den gamle engvej, der løb neden for byen. Det blev der en fantastisk rute ud af, fordi flere
grusvejssystemer derved blev forbundet. Ruten er meget benyttet og ligefrem en del af byens ”identitet”. I
2009 udarbejdede en gruppe under borgerforeningen en folder med de historier, der knytter sig til stiens
forløb. Det beskrevne stykke er 3,6 km. langt. Folderen kan foruden papirudgaven findes på
www.taarupborgerforening.dk
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Sporet ved Knudby landingsplads.
Fra ”Arilds tid” har der været fisket fra pladsen for enden af Fjordvej. Det var derfor naturligt at lade endnu
et stiforløb udgå derfra. Det blev atter et stykke af den gamle engvej, der blev bærende i det projekt.
Foruden at føre gennem engene kommer stien op over bakkedrag og herfra åbner der sig en storslået
udsigt over Hjarbæk Fjord og de omgivende ”lande”. Stiforløbet er organiseret under ”Spor i Landskabet”,
som er et samarbejde mellem forskellige friluftsorganisationer, Landbrugsrådet og Nordea Fonden. Ruten
er små 2 km. lang, og der er udgivet en folder. Folderen kan foruden papirudgaven findes på www.spor.dk
under navnet på stien.
Jordbro Engsø er også resultatet af lokal indsats, denne gang i samarbejde med nabobyen Ørum og
naturstyrelsen. Et meget stort inddæmmet engområde, der blev holdt tørt ved pumpning står nu under
vand. Der er anlagt sti på den gamle dæmning og man kan vandre fra Knudby/Borup siden til Ørum siden
på dæmningen og over Jordbro å. Hvis man ønsker en rigtig lang tur kan man vandre fra ”fra forsamlingshus
til forsamlingshus”. Projektet har givet anledning til kontakt mellem de to bysamfund og til et samarbejde
om et sømarked hvert år i august. Der er omkring søen bl.a. et madpakkehus/udstillingshus, et toilet i
forbindelse med et flot renoveret kærhus og et fugle-kikkerskjul. Der kan parkeres ved tilkørsel fra
Gammelstrupvej og ved broen over åen på Ørumsiden. Der står lidt om projektet på
www.taarupborgerforening.dk
Huset på Knuden:
Vision: "Visionen og det overordnede formål med etablering af Huset på Knuden er, at skabe rammerne for
fremtidens formidlings-/oplevelsescenter og samlingssted for beboere og besøgende omkring Hjarbæk
Fjord. Områdets kultur, natur og fødevarer formidles og præsenteres gennem udstillinger, foredrag,
workshops, smagsoplevelser og events. Huset skal være et omdrejningspunkt midt i naturen, hvor der ikke
skelnes mellem ude og inde liv og bidrage til at styrke den lokale identitet".
Baggrund for Huset på Knuden:
Huset på Knuden er projekteret til at kunne rumme aktiviteter, som vi i samarbejde med alle landsbyer
omkring Hjarbæk Fjord samt flere grupper udefra, ønsker at gennemføre. Vi ser det samtidigt som en
naturlig udvikling af de mindre landsbyer, at man arbejder sammen om fælles aktiviteter og dermed
udvider det gode naboskab og fremmer interessen for bosætning i landsbyerne. Skitseprojektet respekterer
i stor grad den naturgrund projektet har fået stillet til rådighed af Taarup/Kvols Menighedsråd. Arealet er
beliggende i udkanten af landsbyen Knudby, højt hævet over Hjarbæk Fjord med udsigt over hele fjorden
og grænsende op til Hjarbæk Fjord Naturpark og stisystemer.
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Struer Kommune og LAG Struer-Holstebro indstiller landsbyklyngen
Langhøj til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 1237
- Asp: 350
- Linde: 393
- Vejrum: 265
- Ølby/Fousing: 229
1.1.2019: 1215
- Asp: 347
- Linde: 395
- Vejrum: 253
- Ølby/Fousing: 220
OBS: tallene er trukket ud fra landsbyafgrænsning – landområder
er således ikke inkluderet.

Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Derudover er der i alt 120 meget aktive virksomheder og erhverv i
Langhøj ultimo 2019.
Købmandsforretning i området bar i høj grad præg af sine mange
år på bagen – både indvendig og udvendig. Det valgte
lokalbefolkningen i samlet flok at gøre noget ved. Ved salg af
anparter og sponsorater og med en stor frivillig indsats lykkes det
at etablere en ny købmandsforretning i løbet af kort tid. Butikken
blev bygget ved siden af den eksisterende butik. På den måde
kunne den gamle købmand holde åbent imens den nye blev bygget
– Langhøj var således aldrig uden indkøbsmuligheder. Ved at
sikre købmandsforretningens overlevelse bibeholdte området et af
de lokale samlingssteder, som er med til at knytte området tættere
sammen.
Der er netop opført en særdeles professionel og flot mountainbike
bane i udkanten af Struer by, hvor man planlægger at koble den
sammen med cykelruterne i Langhøj og mountainbikeforløbet i
Klosterhede Plantage.
Den gamle købmandsforretning er udskiftet med en ny bygning,
som overholder nye krav til grøn energi.
Der er påbegyndt en opgradering af medborgerhuset i Linde, hvor
man indtænker grønne løsninger i form af mere bæredygtige
varme- og energikilder. Dette er nærmere beskrevet i
ansøgningen.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige

Yderligere arbejder man i klyngen med at sikre et mindre aftryk
ved planlægning af cykelstier mellem byerne, men også til de
omkringliggende hovedbyer Struer og Holstebro, samt etableret
samkørselordning via appen ’Min Landsby’.
Langhøj-området er en væsentlig strækning af isens
hovedopholdslinje fra den sidste istid og udgør den geologiske
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stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

rygrad i Geopark Vestjylland. Langs hovedopholdslinjen findes en
markant række af gravhøje og rester af gamle vejsystemer fra
oldtiden. Derudover har geoparken udpeget flere non-geologiske
sites inden for eller i umiddelbar tilknytning til landsbyklyngen –
altså områder af særlig kulturhistorisk betydning eller naturværdi.
Disse stedbundende potentialer er noget, man i Langhøj har
formået at udnytte aktivt – eksempelvis danner de ramme for
smukke gåture i skoven, cykelrute langs gravhøje og skulpturer
samt overnatning i shelters.
Som en del af projektet ’Styrkelse af udviklingen i Struer
Kommunes landdistrikter’ har Langhøj fået udarbejdet en lokal
udviklingsstrategi med stor borgeropbakning og ejerskab.
Udviklingsplanen har et sigte på 10 år – 2015-2025.
For at optimere aktiviteterne har man i Langhøj etableret et
lokalråd. Flere projekter er allerede realiseret og andre er
påbegyndt. Eksempelvis:
- legeplads
- cykelrute
- friplejehjem
- købmand
- Langhøjhallen
- Min landsby app

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Se bilag ’Lokal udviklingsplan for Langhøj 2015-2015’.
Hver by har en aktiv borgerforening. Derudover har Langhøj
primo 2019 etableret et lokalråd, som repræsenterer samtlige
borgerforeninger i området. Formålet er at styrke det allerede
stærke samarbejde, der er landsbyerne imellem, og koordinere
indsatserne på tværs.
Via et tiltag som ’Skab noget fælles’ har Langhøj være med til at
skabe bånd mellem danskere og flygtninge.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Kirken og lokale foreninger afholder hvert år en aften med
fællesspisning og foredrag – et tiltag, der er utrolig stor opbakning
til lokalt.
Langhøj har på egen hånd gjort rigtig meget i forhold til
modtagelse af tilflyttere. Værdier som nærvær og personlig
henvendelse er noget, man vægter højt.
Derudover er Langhøj karakteriseret at et stærkt foreningsliv med
mange aktivitetsformer.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Det er vores vurdering, at Langhøj er det sted, hvor der sker mest i
øjeblikket i kraft af et stærkt klyngesamarbejdet.
Klyngesamarbejdet er etableret på eget initiativ og er således ikke
den del af Realdanias projekt vedr. landsbyklynger. Det betyder,
at man har et ægte tro på og vilje til at ville klyngesamarbejdet.
Dette skinner i høj grad igennem, når man er i kontakt med
beboerne – det er ildsjæle, der vil området, og som er villig til at
yde en indsats for sammenhold og udvikling.
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LANGHØJ

Indstilling til
Årets Landsby 2020
Udarbejdet af borgerforeningerne for:
Asp, Linde, Vejrum og Ølby/Fousing
Kontaktpersonerne for denne indstilling er:
Marie Uth: 20 76 80 66
Alex Frisk Herping: 40 18 94 06
Leif Mortensen: 27 14 27 85
Mona Hovmøller: 40 55 01 24

LANGHØJ - Årets Landsby 2020
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Indstilling til Årets Landsby 2020

LANGHØJ, en landsbyklynge opstår på
borgernes eget initiativ

I Struer Kommune, ude på landet, ligger Langhøj; en klynge
af landsbyer, en klynge af fællesskab.
Langhøj består af byerne: Asp, Linde, Ølby, Fousing
(Fousing + Fousing kirkeby), Vejrum (Vejrum kirkeby +
Vejrumstad). Førhen små velfungerende byer, der fungerede ganske fint som selvstændige enheder, men som
over de senere år har måtte sande, at det er svært at
være selvstændig landsby i det moderne Danmark, hvor
folk bevæger sig langt for at komme på arbejde og derfor
ikke nødvendigvis længere har den samme tilknytning til
lokalområdet. Et moderne Danmark, hvor de digitale fremskridt giver mennesker mulighed for at kommunikere med
hinanden uden at stå ansigt til ansigt, og hvor fjernsynet og
internettet nu giver så rig underholdning at nogle mennesker helt vælger fællesskabet i lokalområdet fra.
Sammenholdet er stærkt i Langhøj. Det har det ikke altid
været. Det har tidligere været sådan, at man har fokuseret på sin egen lille by i stedet for Langhøj som helhed,
men over de senere år er denne indstilling forsvundet og
sammenholdet mellem byernes ildsjæle har skabt grobund
for mange muligheder. Dette ses i at man på ganske kort tid
kunne etablere og effektuere en andelsforening til opførelsen af den nye købmandsbutik. At man nu bygger et nyt og
større plejecenter for ældre i samarbejde med Danske Diakonhjem i stedet for at afvikle og lukke. At der nu arbejdes
med projekter i Langhøj i stedet for i Ølby, Fousing, Vejrum,
Linde og Asp. Ønsket om at få aktiviteter og forbedringer til
lokalområdet Langhøj i stedet for blot til sin egen by. Evnen
til at glædes over de gennemførte projekter i nabobyen, da
det er lige så meget ens egen gevinst, som det er deres.
I dag er Langhøj en sammenslutning af byer, hvor de lokale
ildsjæle kan hjælpe hinanden med at skabe sammenhold,
en sammenslutning omkring den lokale skole og bevarelsen af den. Landsbyklyngen er organiseret ved et lokalråd
stiftet af borgerne selv. Formændene i Linde og Omegns
Borgerforening og Asp Borgerforening gik begge med
et ønske om at der skulle være et større og organiseret
samarbejde mellem landsbyerne i Langhøj. Der blev derfor
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i starten af 2019 taget kontakt til formanden for Ølby/
Fousing Borgerforening samt Vejrum Borgerforening, som
delte begejstringen for projektet. Dermed var Lokalrådet
i Langhøj etableret. Lokalrådet mødes 3-4 gange om året.
Samarbejdet i rådet har gjort borgerforeningerne mere
bevidste om vigtigheden i at tale med én fælles stemme,
bl.a. overfor kommunen, hvilket blev gjort allerede tidligt i
processen, hvor alle repræsentanter var til møde med daværende kommunaldirektør i Struer, Mads Gammelmark,
for at diskutere og fremlægge forskellige mærkesager for
landsbyerne og Langhøj.
Naturen omkring Langhøj er en ressource i sig selv, men
dette mest fordi den skaber omgivelserne for den vigtigste
ressource; lokalbefolkningen og dens ildsjæle. Borgerne
i Langhøj har gennem de senere år vist, at hvis man står
sammen og ”dækker ryggen” på ildsjælene, kan man som
lokalsamfund komme langt.
Samarbejde er det helt essentielle værktøj for de små
samfund.
Langhøj er et lokalsamfund, der spirer, vokser og blomstrer.

LANGHØJ, historien

Der har været beboelse i Langhøjområdet i mere end
1000 år, hvilket de mange gravhøje i landskabet bevidner,
men før 1968 var der faktisk ikke noget, der hed Langhøj.
Betegnelsen Langhøj opstod, da man I 1968, efter lange
forhandlinger og uenigheder, beslutter at bygge en ny
centralskole til områdets børn, da de lokale småskoler
ikke var tidssvarende og store nok til at leve op til kravene.
Tilblivelsen af Langhøj opsummeres godt i nedenstående
artikel af Henning Bach Jokumsen, skrevet i forbindelse
med Langhøjskolens 50-års jubilæum i 2018.
Langhøjskolens/Centralskolens betydning for Langhøjområdet
(af Henning Bach Jokumsen)
30 år med at opnå enighed om centralskolen i Langhøjskolen
Tilblivelsen af Langhøjskolen var en svær fødsel. Processen

LANGHØJ - Årets Landsby 2020
Asp

Lin

de

Ø
Ve
jrSide
um 89 af 291 lby/F
o

usi

ng

Indstilling til Årets Landsby 2020

startede i 1937, da der i skoleloven blev stillet krav om
bygning af gymnastiksale ved alle eksisterende skoler. På
daværende tidspunkt var der i ”Langhøjområdet” skoler i
Linde, Ølby, Fousing, Vejrum og Asp. De skiftende sogneråd
kunne i første omgang ikke finde penge grundet krigen,
men derefter kunne Sognerådene i en lang periode ikke
blive enige om, hvor vidt der skulle laves udbygning af de
to skoler i Linde og Ølby, eller om der skulle bygges en centralskole. Først i 1966 lykkedes det enstemmigt at beslutte
bygningen af en centralskole. Placeringen blev St. Nørbys
mark i Asp, der i 1959 var opmålt til områdets midtpunkt.
Grundstenen blev nedmuret d. 13. november 1967 og navnet blev Langhøjskolen, med tryk på HØJ i LangHØJ, da der
på skolens grund ligger en fredet gravhøj.
Bygningen af en centralskole har haft stor betydning for
udviklingen i Langhøjområdet og har dannet grundlag for
flere nye fællesskaber, sammenlægninger og udviklingsinitiativer i hele området med Asp som centerby. Jeg nævner
her nogle enkelte udvalgte:
• ”Familie og Samfund” i Langhøj blev stiftet i 1973 som
en sammenlægning af Husholdningsforeningerne i
Vejrum/ Ølby/ Fousing og Asp/ Linde/ Hestbæk. I den
forbindelse blev ordningen med skolemad startet og
fungerer stadig i dag – 46 år efter.
• Langhøj Gymnastikforening blev stiftet i 1975
• Langhøjhallen holdt stiftende generalforsamling d.
11. januar i 1977, og den 17. oktober var hallen klar
til at blive taget i brug centralt placeret ved skolen
og idrætsanlægget. Hallen blev yderligere udbygget
i 1995 med en lille hal. I dag ligger der prospekt for
yderligere udbygning og ombygning af Langhøjhallen,
så Langhøjområdet får et endnu stærkere og attraktivt
samlingspunkt.
• Asp plejecenter blev bygget i 1980 i Asp i et samarbejde mellem Struer kommune og Sammenslutningen af
Diakonhjem.
• En sammenlægning af Linde og Ølby/ Asp KFUM’s
idrætsforeninger blev d. 24. januar 1983 til Langhøj
KFUM’s idrætsforening. Sammen med Linde Boldklub
har Langhøj KFUM’s idrætsforening bl.a. stået for et
initiativ med Foreningssport i skoletiden.
• Som det sidste skal fremhæves ”Langhøj i bevægelse”
som et eksempel på, hvad vi stadig formår i fællesskab
i Langhøjområdet. Vi løftede i flok og har i dag belig-
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gende mellem skolen og hallen et fantastisk dejligt
område med lege- og fitnessredskaber, multibane,
goalbox, bålhus m.m. til brug for skole, foreninger, ja
alle i Langhøjområdet.
For at disse og mange andre initiativer har kunnet vokse fra
ideer til realiteter, har mange lokale Langhøj-ildsjæle været
aktive igennem de sidste 50 år.
Langhøjskolen er stadig vigtig for lokalområdet
Som forsøgt skildret så har etablering af Langhøjskolen
haft og har stadig en stor indflydelse på lokalområdets
mange fællesskaber. En god skole i et aktivt lokalsamfund
er af yderste vigtighed for, at Langhøj området til stadighed
er attraktivt for unge familier med børn. Skolen spiller en
central rolle for, at disse familier bliver godt integreret ved,
at der skabes positive relationer og fællesskaber mellem
børn og forældre med plads til alle. Dette er igen med til
at skabe fundamentet for de fællesskaber som børn, unge
og forældre vælger at indgå i fritiden og dermed af største
betydning for et aktivt og blomstrende lokalsamfund.

LANGHØJ, midt i den vestjyske
naturspektakulære naturomgivelser

Langhøj er godt placeret lige op ad Klosterhedens skønne
naturområder, hvilket giver rig mulighed for at gå ture i
skoven, cykle på mountain bike, overnatte i Naturstyrelsens shelters. Alt det, et aktivt udemenneske kan ønske
sig. Spejderbevægelsen er derfor naturligt også stærk i et
område som Langhøj.

Foto fra Langhøj Spejderne, denne gang er de indendørs i vores nybyggede spejderhus

Klosterheden er Danmarks tredjestørste skovområde og
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hjemsted for både bævere og kronvildt. Arealet strækker
sig vidt omkring i området og plantagen bliver drevet stort
set uden brug af gødning, hvilket gør at vandløb og søer
derfor er blandt landets reneste. Tæt på Langhøj er flere af
Klosterhedens skønne områder, som Langhøjs beboere kan
nyde:
Kjærgaard Mølle
Ved Bredkær Bæk i det nordøstlige hjørne af Klosterheden
Plantage ligger vandmøllen Kjærgaard Mølle. Møllen tilhørte frem til 1547 nonneklostret Stubber Kloster ved Stubbersø (ligger omkring 20 km sydøst for Struer), som ejede
syv vandmøller i området. Møllen var engang så vigtig for
lokalsamfundet, at bønder kom helt fra Thyholm for at få
malet deres korn og helt frem til slutningen af 1800-tallet,
som markerede de sidste krampetrækninger for Kjærgaard
Mølles storhedstid. Vandmøllernes tid var ved at rinde ud,
og for at gøre tingene endnu værre brændte møllebygningen i 1913. I 1917 blev der ved møllen bygget en turbine, der kunne levere strøm til elværket i den nærliggende
by, Fousing. Det lille dynamohus er stadig bevaret sammen
med møllens stuehus fra 1871. I oktober 1977 stiftede
Lemvig, Thyborøn-Harboøre og Struer kommuner sammen
med Nr. Nissum Seminarium og det daværende Klosterheden Statsskovdistrikt en naturskole ved den gamle mølle.
Naturskolelederen bor i dag i møllens gamle stuehus.
Skramsdale
I området Hornet ligger Skramsdale – en smuk og meget
dyb smeltevandsdal, hvor fem erosionsdale fra morænelandskabet og hedelandskabet mødes. Dalene danner
grænsen mellem to meget karakteristiske landskabsformer
i Hornet med Kobbelhøjes kuperede morænelandskab mod
nord og hedesletten mod syd.
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hjørne af Hornet og videre forbi Naturskolen og Kjærgaards
Mølle er der spor efter stenalderens færdselsvej – kaldet
oldtidsvejen. Stenaldermenneskene har sandsynligvis valgt
lige præcis den rute, fordi det her var muligt at passere
den relativt dybe dal med Bredkær Bæk i bunden. Langs
oldtidsvejen er der flere gravhøje. Fem af disse kan ses på
den lille bid hede mellem Bredkær Bæk og Hornet. Syd for
dalen på næsset mellem Kjærgaards Mølle og Mølbjerg,
helt ud mod vejen og Kilen, har ligget en samlingsplads for
bondestenalderens mennesker. Pladsen er omtrent 5300 år
gammel og blev brugt til kultiske handlinger, når stenaldermenneskene lagde deres døde i graven.
Ovennævnte områder giver rig mulighed for at beboerne i
Langhøj kan komme ud og få luft fra den digitale hverdag,
som mange i dag lever med. Ud over dette har byerne hver
især fået lavet nogle aktiviteter for lokalbefolkningen, som
giver dem en grund til at mødes.

LANGHØJ, 4 landsbyer med mange
aktiviteter og fællesskaber

Ølby / Fousing
I Ølby / Fousing har man Oasen, et sted med Tennisbane,
petanquebane, legeplads, krolf og et overdækket område,
der kan benyttes helt frit. Til Oasen hører et fælleshus, hvor
der holdes arrangementer og som kan lånes af beboerne,
hvis de mangler plads til en sammenkomst.

Kobbelhøje
I Hornets nordligste ende ligger Kobbelhøje, der er gravhøje fra bronzealderen. Den største af højene rager 55 meter
op over landskabet og er dermed højeste punkt i Hornet.
Udsigten herfra er spektakulær.
Gravhøje og Hulvejspor
Helt tilbage til Stenalderen har området omkring Kilen
været beboet og befærdet af mennesker. I det sydøstlige

Oasen i Ølby/Fousing - her ses fælleshuset

Vejrum
I Vejrum, som egentlig består af 2 byer har man Fritidscen-
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tret, hvor der dyrkes jumping-fitness, cross dance, hockey,
dans og seniorgymnastik. Området omkring Fritidscentret
er spændende for områdets unge med Shelters, legeplads
og Ungdomsklub. På pladsen omkring Fritidscentret holdes
markeder om sommeren. Man har Borgerklubben, et samlingssted for byens ældre generation, hvor man mødes hver
uge og laver aktiviteter sammen. En madklub for mænd,
der mødes én gang i måneden og hygger om at lave mad.
Alt sammen koncentreret om samlingspunktet i Fritidscentret. Aktiviteter, der sikrer at byen holder sig interessant for
tilflyttere, og som gør at generationsskiftet i byen sikres,
så der flytter unge mennesker ind i husene, når den ældre
generation må takke af.
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frivillig arbejdskraft. En by hvor der faktisk over de senere
år er åbnet forretninger, som f.eks. et pizzaria, lokal tank
med mulighed for indkøb og frisørforretning, alt sammen
godt støttet af én eller flere lokale erhvervsdrivende, der vil
lokalområdet.
Asp
I Asp, hvor skolen og fællesskabet omkring denne samler
børnefamilier på tværs af hele Langhøj til arrangementer, hvor hallen og boldbanerne ligger lige ved skolen og
skaber et spændende og rigt foreningsliv. Hvor den lokale
købmand lige er flyttet i nye omgivelser efter at Langhøjs
lokalbefolkning gennemførte en stor indsamling på kort tid
og deraf gjorde det muligt at skabe en andelsforening, der
kunne bygge en ny butik, som nu lejes ud til Købmanden.
En manøvre, der moderniserede butikken og førte til en
øget omsætning på 30% for den lille købmandsforretning.
Hvor der snarligt bygges og indvies et nyt plejecenter for
ældre, et resultat af at lokale ildsjæle ikke ville finde sig i at
det tidligere plejehjem skulle lukke og deraf gik i gang med
processen for at få bygget et nyt og større i stedet for.

Seniorgymnastik i Fritidscentret i Vejrum

Linde
I Linde har man Medborgerhuset, hvor lokale mødes til
fællesspisning, Fastelavn og Sct. Hans.

Den nye købmand i Asp

LANGHØJ, masser af nye initiativer og
projekter i lokalområdet
Foto fra den nye legeplads i Linde

Her er den lokale borgerforening lykkedes med at skabe
en ny legeplads for penge indsamlet ved fonde, lokale
erhvervsdrivende og private donationer og en stor portion

Områdets befolkning består af en god blanding af folk i alle
aldre og stillingsbetegnelser, hvilket betyder at der er en
god sammensætning af ressourcestærke personer med lyst
til at skabe og udvikle. Nogle kan udvikle ideerne og andre
kan udføre dem i praksis, hvilket skaber hele grundlaget for
at lykkes i et projekt.
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I hele Langhøj arbejdes der på projekter, der fremadrettet skal skabe endnu større lyst til at være en del af vores
lokalsamfund. Der søges midler hos fonde og tænkes store
tanker for fremtiden. På ideplan er det heldigvis kun skyerne, der danner loftet og der kommer mange spændende
og iderige forslag på bordet, så fremtiden ser lys ud for
området.
I 2015 blev der, som en del af projektet ”Styrkelse af udviklingen i Struer kommunes landdistrikter”, lavet en udviklingsplan for Langhøj i årene 2015 til 2025 (vedlagt som
bilag). Projektet blev gennemført med tilskud fra Landdistriktspuljen iht ”Landdistriktsprogrammet 2007-2013” og
blev til i tæt samarbejde med LAG Struer, Struer kommune,
Landdistrikternes hus og DGI. I processen med udviklingsplanen deltog repræsentanter fra de 4 landsbyer i området
og sammen blev der lavet udviklingsstrategier for hver
enkelt landsby samt for Langhøj som helhed. Herunder er
eksempler på projekter og initiativer i Langhøjområdet fra
de sidste par år og dem der er undervejs:
Borgerforening i Asp
Borgerforeningen blev etableret i foråret 2019. Man
startede så småt med at gøre reklame for projektet ved at
invitere til juletræstænding i Asp i 2018 med efterfølgende
æbleskiver på plejehjemmet. Aftenen sluttede med fakkeloptog og sang i kirken, et arrangement som op imod 100
voksne og børn deltog i.
I foråret var der stiftende generalforsamling og Borgerforeningen var en realitet.
I forbindelse med en senere fællesspisning blev der fundet
en bestyrelse, men endnu vigtigere var, at der blev nedsat
forskellige udvalg, der fik enkelte opgaver som de skulle
varetage, fx, flagallé ved festlige lejligheder, julebelysning i
byen, velkomst af nye borgere osv. Ved denne øvelse blev
mange opgaver taget af bestyrelsens skuldre og fordelt ud
på endnu flere frivillige hænder, så hele opgaven ikke skulle
bæres af den samme lille kreds af mennesker.
Den første cykelrute er etableret
Ruten er blev til på baggrund af ”Kunsten i Bevægelse”. En
kunstuge der blev afholdt i efteråret 2014 i Langhøj Skoledistrikt. En kreativ uge, hvor der bl.a. blev skabt en figur
ud af tyggegummi, tygget af både børn og voksne, hvoref-
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ter det fastgjordes på et trådskelet formet som en buste.
Oprindeligt var planen at tyggegummibusten skulle stå ved
skolen i Asp som tyggegummibuste og forvitre med tiden.
Men landsbyerne i Langhøj ville gerne mere, og derfor gik
man sammen med den lokale skulptør Hans Felthaus, og
blev enige om at forsøge at samle penge ind, så man kunne
få støbt buster i bronze, én buste til hver by. Busten er nu
blevet støbt i fem eksemplarer som er opstillet i de fem
byer. I den anledning er der udarbejdet en cykelrute fra
skulptur til skulptur.
Der er mulighed for at sidde ved hver skulptur og nyde
udsigten og eventuelt drikke en medbragt kop kaffe. På
ruten runder man områdets moræne landskaber og de fire
smukke middelalderkirker.
Velkomstpakke til nye tilflyttere
Et initiativ der blev nævnt i udviklingsplanen, men som har
været svær at få etableret, da logistikken i at finde ud af,
hvornår der flyttede nye mennesker til, var svær at styre.
Til Langhøjs held er Struer Kommune nu har nu selv blevet
opmærksomme på ideen og derfor samarbejder Langhøj
med kommunen om det. Kommunen fortæller dermed
lokale repræsentanter, hvornår der flytter nye beboere til
området.

Denne mulepose bliver uddelt til alle tilflyttere i Langhøj - et samarbejde mellem de
4 borgerforeninger i Langhøj og Struer Kommune. Muleposen indeholder gaver samt
gavekort doneret fra de erhvervsdrivende i området.

Hvis man som tilflytter bekræfter til kommunen at man øn-
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sker at blive kontaktet, vil man kort efter tilflytning mødes
af en repræsentant fra landsbyen, som afleverer en pose
med information omkring lokalområdet, værdibeviser fra
kommunen samt gaver fra lokale virksomheder.
Alt sammen leveret over en kop kaffe, hvis man ønsker en
snak om livet i lokalområdet.
Ny legeplads i Linde
Allerede i 2015 blev der fra Linde og Omegns Borgerforening taget initiativ til at få etableret en ny legeplads på
den grund, midt i byen, som også tidligere havde huset en
legeplads.
Gennem en utrolig stor opbakning fra lokale virksomheder
og frivillige hænder blev det første spadestik taget i 2016,
og allerede i juni måned, samme år, kunne der holdes indvielse hvor daværende borgmester i Struer, Mads Jakobsen,
klippede det røde bånd.
Dagen blev fejret med helstegt pattegris for alle og omkring
150 deltog i festlighederne. Linde har nu en flot plads med
legeredskaber, fodboldbane, grillhytte/ madpakkehus,
vandpost samt mulighed for at få luft i dækkene på cyklen,
hvis man på sin vej til Klosterheden har brug for dette.
Pladsen bliver flittigt brugt af folk i alle aldre, og Borgerforeningen holder hvert år juletræstænding på pladsen med
gratis æbleskiver og julehygge for alle.
Friplejehjem i Asp
Da Struer Kommune besluttede at nedlægge Asp plejecenter og i stedet bygge et stort plejehjem i Struer by, skabte
det stor opstandelse i lokalområdet. Lokale ildsjæle gik
sammen og tog kontakt til Danske diakonhjem for at drøfte
mulighederne for at oprette et friplejehjem i stedet. Der
blev holdt borgermøde i Sognegården i maj 2017, hvor
omkring 100 mennesker deltog for at vise støtte, hvilket
resulterede i at Diakonhjemmet i september 2019 overtog
driften. Friplejehjemmet var dermed en realitet.
Friplejehjemmets største ønske lige nu er en bus til de ældre ture ud i verden, så vennekredsen til friplejehjemmet
er lige nu i gang med at få mobiliseret frivillige donerer, så
også denne del kan realiseres.
Bedre kommunikation og deling af oplevelser med ”Min
Landsby”
I det nyetablerede lokalråd blev flere projekter diskuteret,
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men det første man tog hul på, var at blive en del af appen
”Min Landsby”. Appen stiller en platform til rådighed, hvor
det er muligt at se arrangementer i Langhøj samt dele
nyheder med hinanden. Langhøjs foreninger vil med appen
have en mulighed for at kommunikere arrangementer ud
til lokale og undgå at lægge flere lokale arrangementer på
samme dag hvilket resulterer større tilslutning til arrangementerne. Struer Kommune stod klar med at hjælpe
med finansieringen og dermed var appen oppe at køre for
Langhøj som helhed kort tid efter ideen kom på bordet. Der
arbejdes pt på at få opdateret ”Min Landsby” med lokale
seværdigheder og lokale samlingspunkter.

Langhøj bruger aktivt app’en Min Landsby, der samler alle aktivieter og nyheder for
området

Kirke- og kulturfestival, foredrag og fællesspisninger
Kirken er stærk i Langhøjområdet og har været det i mange
år. En stærk og involverende kirke giver grobund for spændende kirkelige og kulturelle arrangementer. Et samlingspunkt for borgere i alle aldre.

Juletræstænding i Asp Kirke

Kirken har stor fokus på at være synlig i området, og invol-
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verer sig derfor i foreningslivet og er medvirkende til at
skabe arrangementer, der krydser aldersgrænser, da skolen
og plejehjemmet begge kan relatere til kirken og dens
fortællinger om livet, dets glæder og prøvelser. Kirken og
de lokale foreninger arrangerer hvert år en sogneaften. En
aften med fællesspisning og foredrag. En aften, der plejer
at samle ca 100 til spisning og efterfølgende 100 ekstra
til foredrag. Senest et foredrag med Søs Egelind, der på
en indlevende måde fortalte om det at have sygdommen
kræft, men som tidligere også har budt på foredrag med
bl.a. Naser Khader og Christian Mejdahl. Fra 17. til 19.
september 2020 vil kirken sørge for at Kirke- og kulturfestivallen vil få Asp til at emme af festivalstemning. Der
vil være foredrag, workshops, koncerter, sjov og leg hele
weekenden. Alt sammen arrangeret af kirken og de lokale
foreninger i fællesskab. Lørdag aften vil der være fællesspisning og koncert med Søren Huus, før det hele sluttes af
om søndagen med en høstgudstjeneste.
En ny købmand i Asp
Initiativlysten er stor i Langhøj, heldigvis. Det så man da
vores lokale købmand fik besøg af rotter to gange inden for
meget kort tid i januar og februar måned 2018. Butikken
var af ældre dato, og trængte hårdt til en opgradering.
En initiativgruppe gik i gang og d. 20. august 2018 var der
indkaldt til borgermøde i Sognegården hvor 350 borgere
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mødte op for at høre nærmere om de planer der var lagt.
Planen var at der skulle sælges anparter for ca. 2 millioner,
hvis projektet skulle kunne realiseres. D. 1. september gik
indsamlingen i gang og d. 21. september var der solgt 324
anparter og 22 sponsorater og dermed var der sikret ca.
2,1 millioner kroner! En fantastisk bedrift på så kort tid og
en utrolig stor opbakning. Derefter skulle den resterende
del af finansieringen falde på plads og da det var lykkedes
kunne man indkalde til stiftende generalforsamling i Asp
Invest d. 5. februar 2019. Dermed var projektet en realitet
og byggeprocessen kunne gå i gang, og d. 17. oktober 2019
åbnede den nye forretning.
En ny Langhøj-hal
Der arbejdes pt hårdt på en udbygning af hallen ved
Langhøjskolen, en ide, der har spiret i nogle år, men som
nu har ført til, at man har ansat en fundraiser til at hjælpe
med finansieringen for at kunne bygge ”Lydens Hal”. Struer
kalder sig Lydens By, og dermed giver det god mening af
tænke Lydens hal. En hal hvor lyd – men også fravær af lyd
– er en del af aktiviteterne og træningsmulighederne. Der
skal skabes en hal, hvor lydene motiverer brugerne til at
leve et aktivt liv og til at være sammen i nye fællesskaber.
Der arbejdes tæt sammen med Struer kommune og Sound
Hub Denmark, eksperter inden for lyd. Da ideen om hallen
skulle præsenteres, blev alle inviteret til et fælles møde,
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hvor man kunne komme med sine egne ønsker for fremtidens Langhøjhal, og det er heraf at ideen om Lydens Hal
opstår.
Grønt medborgerhus i Linde
Derudover vil borgerforeningen i Linde gerne udvikle
brugen af Medborgerhuset og energieffektivisere det til
gavn for lokalområdet i Langhøjområdet i Struer kommune.
Linde Medborgerhus har i dag en meget ”sort” klimaprofil med et oliefyr, gamle toiletter der bruger meget vand,
dårlig og energikrævende belysning samt gamle utætte
vinduer. Vores store ønske er at blive mere klimavenlige
og energieffektivisere Medborgerhuset ved at udskifte
oliefyret til varmepumper, installere nye energibesparende
toiletter, ny belysning samt nye vinduer.

LANGHØJ, og verdensmålene

Udviklingen er i fuld gang i Langhøj. Resultater giver blod
på tanden og mod på mere, hvoraf listen af ønsker til fremtidig udvikling er lang.
Det drejer sig naturligvis om at skabe et liv for børn og
unge, men også om at få kultur- og foreningsliv for alle andre aldre. Et godt liv skabes ved at have nære forbindelser
til andre og gennem tilknytning og tryghed i lokalsamfundet. I Langhøj arbejdes der generelt med at sikre en bedre
verden. En bedre verden for lokale, men også en verden,
hvor vi sætter et mindre aftryk på tilværelsen, rent belastningsmæssigt, så der også i fremtiden er plads til et godt og
blomstrende liv i Langhøj.
På grund af den tætte tilknytning til naturen og Klosterheden, ligger det borgerne i Langhøj på sinde at bevare og
beskytte naturen. Der laves små naturskønne ”oaser” i hver
by, hvor grønne omgivelser giver liv og grobund til sammenhold. Der arbejdes med vedvarende energi til de lokale
fælleshuse i de langsigtede planer, etablering af fibernet
for at sikre, at man kan sidde hjemme og arbejde fuldt ud
lige så godt, som man kan i de større byer, da dette er en
eksistentiel forudsætning for at lokke nye borgere til.

Side 9

Udviklingen går desuden på at sikre at ensomheden minimeres. Noget så simpelt som indlemmelse af tilflyttere til
lokalsamfundet ved at man mødes af en byrepræsentant
kort efter tilflytning, så man bliver budt velkommen og
indenfor i lokalsamfundet. Langhøj er aktiv deltager i Min
Landsbys nyudviklede app. Et værktøj til at kommunikere
i lokalsamfundet, et værktøj til at lokale kan finde ud af,
hvad der sker helt tæt på dem.
Langhøjs børn løfter i samlet flok
Vores børn lærer på Langhøjskolen om, hvorledes de som
gode verdensborgere bør værdsætte naturen omkring
dem, og respektere hinandens forskelligheder. Børnene
fra Langhøj har generelt et godt ry på de overbygningsskoler, de kommer til efter Langhøjskolen, da de har en rolig
”landsbymentalitet” og er gode til at hjælpe hinanden og
løfte i samlet flok. Et virkeligt gode af at være opvokset i et
velfungerende og aktivt landsbysamfund som Langhøj.
”Skab noget fælles” – arrangement for fællesskab mellem
lokale og flygtninge
Sammenholdet og respekten ses også i den lokale KFUM og
KFUK-forening, hvor de gennem et arrangement som ”Skab
noget fælles” var med til at skabe bånd mellem danskere
og flygtninge.
En eftermiddag hvor man i fællesskab dækkede kaffebord,
dystede i rundbold og fodbold, slog søm i og legede på
legepladsen, mens der indenfor var kreative aktiviteter
såsom perleplader, produktion af smykker mv. Både børn,
unge og voksne deltog, og der blev snakket på kryds og
tværs om arbejde, sport, uddannelse, traditioner, kultur og
meget andet. Dagen blev afsluttet med det fælles kaffebord, hvor hver familie havde medbragt traditionelle kager
og specialiteter fra deres hjemegn.
Cykelstier, samkørsel og affaldsindsamling
Vi ønsker os cykelstier til både Struer og Holstebro. Vi giver
med appen ”Min Landsby” en platform for samkørsel til
arbejde og aktiviteter for de, som ikke selv har bil eller ønsker at begrænse deres brug af bilen. Vi deltager i nationale
affaldsindsamlingsdage, hvor både dagpleje, vuggestue,
børnehave og skole lærer om den belastning, man som
menneske har på naturen.
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LANGHØJ, når en lokal fortæller
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To drenge i 1. klasse står en fredag kl. 12:30 i Langhøjhallen
og diskuterer. ”Jeg vil gå til gymnastik”, siger den ene, mens
den anden kigger lidt ud i luften og siger langsomt: ”Ja, det
er også sjovt, men jeg tror, jeg både vil gå til badminton,
håndbold og fodbold – jeg kan godt lide alle tre ting”. Og
sådan står de og snakker sammen lidt tid, mens jeg står
diskret lidt derfra og lytter på den spændende samtale
omkring, hvilken sportsgren, de nu vil gå til. Indtil den ene
af drengene ligesom afrunder deres samtale med en lidt
gammelklog kommentar, som kun en 1. klasse dreng kan:
”Det er lige meget, jeg vil bare gerne gå sammen med
andre fra klassen – det er sjovest”.
Og trods gammelklogskaben i stemmen – er der jo nok
klogskab, måske endda ny klogskab deri for mange – det er
sjovest at være sammen med andre.
Jeg har fået til opgave at skrive om, hvilken betydning
samarbejdet mellem skole og foreninger har for lokalområdet og for foreningerne. De to ting hænger naturligvis
tæt sammen, så når det gavner foreningerne, gavner det
også lokalområdet og omvendt. Jeg vil lidt senere komme
ind på konkrete samarbejder og betydninger, men lad mig
starte et andet sted med at prøve at skabe en ramme for
at forstå, hvorfor netop foreninger, skole og samarbejdet
derimellem har så stor betydning for sammenhængskraften
i et lokalsamfund som Langhøj.

Når vi er omringer af mennesker, som har samme værdier
og beliefs, sker der noget bemærkelsesværdigt. Der opstår
tillid – en helt grundlæggende og afgørende menneskelig
følelse. Vi har brug for tillid. Når vi har tillid til andre, og de
har tillid til os, så slapper vi af, tør tage chancer, tør skabe
nyt, tør overskride grænser, man ikke har turdet før og på
mange andre måder er tillid en forudsætning for udvikling
mellem mennesker, således også i et lokalsamfund som
Langhøj.
Børn har brug for at være en del af fællesskaber. Ja, det
vokser man aldrig fra at have brug for. At være en del af
et fællesskab som den, man er; hvor man bidrager med
de ting, man selv står for, og hvor man bliver accepteret
og værdsat af de andre, det er fuldstændig afgørende for
dannelsen af børns, unges og voksnes identitet, selvværd
og selvtillid. Vi spejler os i andre og i andres reaktion – og i
det gode fællesskab bekræftes vi i vores eget værd og vores
egen identitet.
Det er det, vi kan i langhøj – skabe fællesskaber med kvalitet, hvor den enkelte føler sig set og værdsat og føler sig
som en del af noget, der er større end sig selv.
I de mange børne- og ungdomsforeninger og i skolen kan vi
hjælpe børn og unge til at opleve, at det at være en del af
et fællesskab betyder, at andre kærer sig om én, og derfor
fordrer det, at man også selv skal kære sig om andre. At
man ikke er sig selv nok At det er mere værdifuldt at være
sammen med andre end at være alene. Det lykkes vi med
– både i skole og foreninger. Det er unikke historier, som
vores børn fortæller om fællesskaber på tværs i klasser og
klassetrin i skolen, om fællesskaber om forskellige interesser og værdier i fritiden og generelt set en stor årvågenhed
fra vore børn og unge om at tage sig af hinanden. Det
skabes i skolen, det skabes i foreninger i fritiden, men hele
grundlaget ligger i den tillid til hinanden, vi som voksne i et
lokalsamfund opbygger og praktiserer hver dag.

Et lokalsamfunds overlevelse?
Et lokalsamfunds overlevelse afhænger af vores evne til at
skabe fællesskaber og fælles kulturer. Det er det, der er bærende og det, der er unikt for et lokalsamfund som Langhøj,
ligesom det er for mange andre lokalsamfund.
Men hvad er egentlig fælleskab og en fælles kultur? Det
er en gruppe af mennesker med et fælles sæt af værdier
og tilbage/indstillinger (kaldet beliefs i resten af artiklen).

Foreningssport – et eksempel
Opbygningen af fællesskaber er omdrejningspunktet for
kvaliteten i vores lokalsamfund. Derfor er det også oplagt,
at skolen som en af lokalsamfundet krumtapper og børneog ungdomsforeningerne som en anden, forsøger at hjælpe
hinanden med at lykkedes med netop dette. Lad mig give
et konkret eksempel på, hvordan det har udmøntet sig de
sidste to skoleår. Det konkrete eksempel er samarbejdet

Fællesskabsfølelsen er helt særlig i Langhøj og det er
beskrevet rigtig godt i en artikel af Per Nygaard Thomsen til
Langhøjskolens jubilæum i 2018.
Fællesskabs-skabelse.
- Om samarbejde mellem skole og foreninger - og om et
lokalsamfunds overlevelse
Af Per Nygaard Thomsen
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omkring Foreningssport – et initiativ iværksat af Langhøj
KFUM, Linde Boldklub og Langhøjskolen.
Ideen blev født i hallen en dag, hvor snakken gik omkring
antallet af børn, der dyrkede idræt i Langhøj-området, og
om hvordan man får vist det fantastiske i at gå til en idræt
og være med i det fælleskab til flere børn. Formålet var
således at introducere alle børn på Langhøjskolen for fire
forskellige idrætsgrene, de kunne gå til i deres fritid, nemlig
gymnastik, badminton, håndbold og fodbold. De tre første
organiseret i Langhøj KFUM, den sidste i Linde Boldklub.
Med det udgangspunkt gik de to idrætsforeninger og
Langhøjskolen i gang med at udvikle et tæt samarbejde om
at finde en form, hvorpå børnene kunne introduceres for
de fire idrætsgrene i skoletiden og samtidig at give mulighed for, at børnene i skolen fik rørt sig endnu mere, end de
gjorde i forvejen.
Samarbejdet blev til Foreningssport – et koncept, som vist
stadig er unikt i hele landet. Foreningssport var organiseret
på den måde, at foreningerne hver fredag fra 11:25-12:40
stillede med trænere fra tre af de fire sportsgrene – og en
klasse i indskolingen derved fik lov til at prøve tre sportsgrene hver fredag. De tre sportsgrene gik så naturligvis på
skift, så alle fire sportsgrene var nogenlunde ligeligt repræsenteret. Det unikke i denne situation er, at det foregik hver
eneste fredag formiddag. Det krævede nemlig to ting – at
Langhøjskolen ville stille tid og børn til rådighed hver fredag, og at foreningerne kunne stille voksne til rådighed i en
ellers normal arbejdstid. Begge ting lykkedes til stor glæde
for børn, foreninger og skole. Så meget, at initiativet fik
tildelt Initiativprisen 2017 fra KFUM’s idrætsforbund.
Foreningssport har naturligvis tilføjet flere konkrete fordele
for skolen og foreningerne. For skolen har børnene fx fået
mere bevægelse i skolens hverdag – en af udfordringerne i
den nye skolereform, og for foreningerne har det fx bidraget med flere børn til de forskellige idrætter. Flere børn og
familier har fået øjnene op for den del af lokalsamfundet,
som de måske ikke kender ellers.
Hvorfor Langhøj?
Men måske lige så interessant er det at stille spørgsmålet –
hvorfor mon et sådant tiltag kan finde sted i Langhøj? Det
skyldes i min optik i hvert fald to ting.
For det første, at både skolen og de voksne i lokalsamfundet har et fælles sæt af værdier og beliefs, nemlig at det
er vigtigt at være en del af et fællesskab, i dette konkrete
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tilfælde idrættens verden. Det er endog så vigtigt, at skolen
vil afsætte tid fra det ellers pressede skoleskema, og at
voksne i foreningerne vil planlægge deres arbejdsliv sådan,
at de kan stille op som trænere hver fredag formiddag.
For det andet at der er tillid imellem mennesker i et lokalsamfund som Langhøj, og den tillid giver sig udslag i, at
man tør tænke nyt, og at man arbejder på samme fælles
mål – nemlig at overføre denne tillid gennem fællesskaber
til vore børn og unge.
Foreningssport er et godt eksempel på de goder, vi som
foreninger og skole kan bidrage til hinanden med, og som
får betydning på kort og lang sigt for lokalsamfundet.
Der er mange af sådanne samarbejder mellem skole og foreninger, som tjener de samme formål – i større eller mindre
skala. Det være sig tilbuddet om mandagsmad til skolebørnene fra foreningen ”Familie og Samfund”, det være
sig arbejdet i foreningen ”Langhøj i bevægelse” omkring
udeområder, som skolen kan benytte sig af, det være sig
”Kirkekoret”, der ugentlig har korprøver og øver på Langhøjskolen, det være sig at skolen frit kan benytte spejdernes
faciliteter i skoletiden osv. osv. Mange ting sker mellem
skole og foreninger på det praktiske plan – og naturligvis
langt flere end nævnt her.
Mange af dem ser udadtil ud til at være samarbejde om
konkrete indsatser på den ene eller den anden vis, men i
bund og grund er de alle et udtryk for samme indstilling
og betydning, som beskrevet med Foreningssport som eksempel. De er med til at skabe et lokalsamfund, hvor vi har
tillid til hinanden, skaber grobund for udvikling af fællesskaber med kvalitet med det ene, det andet eller det tredje
omdrejningspunkt.
Fællesskaber er stadig centrale
I en verden der hurtigt forandrer sig; i en verden hvor børn
og unges ’attention span’ – altså den tid, man kan holde sig
koncentreret om én ting – er halveret over de sidste otte år;
i en verden hvor individualisering står højst på dagsordenen
for de fleste, må vi som lokalsamfund holde fast i, at fællesskaber er en grundlæggende central del af børns, unges og
voksnes dannelse som mennesker – og det er vi ekspert i et
lokalsamfund i Langhøj.
De to drenge fra 1. klasse ved det sådan set allerede – det
er sjovest at være sammen med andre. Det skal vi hjælpe
dem med at holde fast i.
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Forord
Denne udviklings- og handleplan for Langhøj området er en del af projektet ”Styrkelse af udviklingen i
Struer Kommunes landdistrikter”.
Et projekt, som er gennemført med tilskud via Landdistriktspuljen samt Landdistriktsprogrammet 20072013. Projektet er gennemført af LAG Struer med bistand fra Struer Kommune, Landdistrikternes Hus/DGI
og Landdistriktshuset.
Projektet har haft til formål at få belyst behovene og udarbejdet udviklings- og handleplaner med henblik
på at igangsætte projekter, som er med til styrke ”det gode liv”, og det såvel frivillige liv som erhvervslivet i
landdistrikterne i Struer Kommune.
Inden for det frivillige liv, er der blevet sat fokus på foreningslivet, kulturlivet for såvel børn, unge, de
voksne som den ældre generation. Inden for erhvervslivet, er der blevet sat fokus på
oplevelsesøkonomien, som er en vigtig faktor specielt i landdistrikterne.
LAG Struer har med projektet bidraget til at udviklingen i landdistrikterne er blevet styrket yderligere og at
der bliver igangsat nye aktiviteter rundt i landdistrikterne i Struer Kommune.
Hanne Christensen, formand LAG Struer
Udviklings- og handleplanen er udarbejdet på baggrund
af indput fra borgerne i Langhøjområdet.
Langhøjområdet består af de fire mindre lokalområder:
Ølby-Fousing, Asp, Linde og Vejrum.
De 4 områder har tradition for et stærk fællesskab,
imødekommenhed og nærvær i deres eget område, men
nu er tiden moden til et stærkere fælleskab og mere
samarbejde på tværs.
Denne rapport er udarbejdet på baggrund af 4 afholdte
borgermøder i – et i hvert af de respektive lokalområder
samt styregruppemøder. På borgermøderne blev der
udpeget en række indsatsområder, som lokalsamfund
ønsker at arbejde videre med. Nogle af disse berører kun
det enkelte lille lokalområde. Mens andre er tværgående og et ønske fra flere af landsbyerne.
På baggrund af borgermøderne er det blevet defineret en vision og en strategi for hvert af de fire
lokalområder samt en samlet vision og strategi for hele Langhøjområdet. Udviklings- og handleplanen består
af fire hovedafsnit; historie, analyse, vision og strategi. Alle landsbyer har haft mulighed for at melde ind med
oplysninger til både historie- og analyseafsnittet. Ikke alle har valgt at benyttet sig af dette.
Borgerne vil fremadrettet arbejde målrettet for at fuldføre planen.
Preben Hove-Nyborg, formand styregruppen for udviklingen i Langhøj området
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Historie
Linde
Linde nævnes helt tilbage til 1495 og har hørt under Asp sogn –
omegnsbetegnelsen dækker over områder som Hestbæk – Falsig – Birkild
alle områder som i dagligtale er Linde.
Linde opstod ud fra de gamle køre- og vandringsveje fra oldtiden, der
findes en vejkorridor fra Mogenstrup over Sevel, Borbjerg til Holstebro
herfra videre til Naur, Linde, Asp, Fovsing, videre til Fabjerg, Lomborg,
Ramme og til Trans / Bovbjerg fyr. Bevidnet ved de mange gravhøje, der i
dag ses af navne og stadig eksisterende gravhøje. De mange små veje er i
dag afløst af Vilhelmsborgvej fra Holstebro til Lemvig.
En anden vigtig færdsels åre var vejen fra Oddesund til Ringkøbing, som gik
over Ravnsbjerg, Falsig og Gedemose, denne var dog i en periode kun til
lokaltrafik på grund af en ny vej, der blev lavet fra Holstebro til Ulfborg.
Med Lindtorpvejen, der har afløst den gamle smalle og meget bakkede vej over Ravnsbjerg, har Linde igen
fået en knudepunkts profil.
Hestbæk og Hestbæk skole har i forhold til udviklingen i området haft stor betydning, fordi det var her man
stiftede Bur-Naur Mergelselskab i vinteren 1894 - 95 selskabet dækkede 5 sogne og merglen blev udvundet
i Bur - her var den bedste mergel blev fundet. Det længste væk merglen blev fragtet på merglebaner var til
Rom ca. 26 km fra Bur. I dag er der spor i Klosterheden af de gamle mergelspor. Merglen anvendtes til
gødskning af jorden. Adgang til denne ressource gav øget velstand i området.
Kaj Munk stenen står på Ravnsbjerg stedet er et fint udsigtspunkt.

Ølby-Fousing
Ølby-Fousing sogne ligger i Struer Kommune i det tidligere Ringkøbing Amt. Området ligger i et naturskønt
område tæt på Kilen og Klosterhede Plantage. Der er mange oldtidshøje tæt placeret ud over hele området
som tegn på, at der også har været bebyggelse her i meget gamle dage.
Der er 2 kirker, som er en del af et fælles pastorat, der også omfatter Asp sogn. Både Ølby og Fousing kirke
er opført omkring år 1200.

Ølby Kirke

Fousing Kirke

Området er en del af Langhøj skoledistrikt. Indtil 1969 hvor Langhøjskolen blev bygget, var der små lokale
skoler i både Ølby og Fousing. Området kom ind under Struer Kommune ved kommunalreformen i 1970 og
var tidligere en del af Ølby/Asp/Fousing sogn.
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Området er præget af landbrug og en del mindre firmaer, mest håndværkere. Den bymæssige bebyggelse
består af de 3 landsbyer Ølby, Fousing Mejeriby og Fousing Kirkeby.
Ølby-Fousing er området midt i en enestående natur med gode sti, vej- og busforbindelser til vore
nabolandsbyer og Struer. Vi er et levende landsbysamfund med kulturel mangfoldighed – godt sammenhold
og plads til forskellighed.

Alle hjælper til, når legepladsen skal renoveres

Vejrum
Fra gammel tid har Vejrum haft sin særlige identitet – et område med
meget frugtbar lerjord og mange store bondegårde som fx Ausumgård
spredt over sognet. Som det eneste sogn i stor omkreds har det altid
været muligt for Vejrum at have sin egen præst. Og Vejrum sogns
historie er nært knyttet til den særlige inspiration, der er udgået fra –
eller skal man sige forudsætninger betinget af – herregårdene og
kirken.
Vejrum Kirke
Byerne Vejrumstad og Vejrum Kirkeby ligger imellem Struer og
Holstebro. En beliggenhed som har haft særlig betydning for sognet
gennem tiden. Vejrum har indtil starten af 1970’erne haft egen skole. Efter skolen lukkede blev en
efterskolen Hardsyssel født i Vejrum Kirkeby. Trods byens størrelse, har der altid været aktivitet og
fællesskaber i sognet. Fx er byens Fritidscenter bygget af frivillige i byen. Centret er områdets
samlingspunkt, hvor der arrangeres en masse ting for borgerne.

Vejrum har deres egen Borger- og Gymnastik forening, som i 2007-2008 blev en samlet forening, efter der
havde været flere foreninger i byen.
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Asp
Landskabet
Landskabet omkring Asp er et meget gammelt nedslidt morænelandskab
fra forrige istid for ca. 100.000 år siden, en såkaldt bakkeø – eller rettere
en bakkehalvø, idet den støder op til israndlinjen fra sidste istid, der regnes
for at slutte for ca. 10.000 år siden. Et sådant bakkeø-landskab består
meget af afrundede og flade landskaber, som er slidt ned af vind og vejr og
andre naturkræfter. En del af sognet består af gamle hedesletter og
dalstrøg, som er dannet af smeltevand fra den sidste istids gletsjer.
De første beboere i Asp kom her til i Bondestenalderen (Yngre stenalder) Asp Kirke
for ca. 4-5.000 år siden. Herom vidner især de mange gravhøje, der er og
har været i Asp sogn, i alt ca. 165, hvoraf hovedparten er overpløjet eller ligefrem bortgravede. De
tilbageværende 51 høje er fredede.
Skolen
Langhøjskolen i Asp blev opført i 1968 som centralskole for hele Ølby-Asp-Fousing kommune, og året efter
blev børnene fra Vejrum også overført til skolen. Beslutningen om at bygge en centralskole – eller to var
meget længe undervejs. Mange placeringer var i spil, og der blev afholdt beboerafstemninger undervejs.
Først da kommunesammenlægningen begyndte at tegne sig i den nærmeste fremtid, kom der skred i tingene,
og der blev taget en beslutning, mens man endnu lokalt havde indflydelse på det. Beslutningen har vist sig at
være bæredygtig, så Langhøjskolen helt frem til nutiden er en skole med overbygning.
I 1968 stod skolen klar til brug, og man skulle finde et ”neutralt” navn til den. Det blev Langhøjskolen –
opkaldt efter gravhøjene i området, selvom de nærmest beliggende høje var og er rundhøje og en enkelt
fladhøj lidt nord for skolen.

Langhøj
Langhøjskolens opførelse og placering ved Asp fik
stor betydning for de følgende årtiers udvikling i
Langhøj. Betegnelsen Langhøj går igen i mange
sammenhænge, især for de nyere tiltag og
aktiviteter, som har virkeområde udover Asp.
I slutningen af 1960’erne købte nogle
entreprenante erhvervsfolk i Asp en lod jord til
udstykning af byggegrunde, så der kom en
parallelgade (Tjørne Allé) til Langhøjvej, som
hovedgaden kom til at hedde. Siden har
kommunen udstykket videre på gården Kirketofts
jorder, først med parcelhusgrunde og senere til
lejeboliger og rækkehuse. Selve ejendommen
Kirketoft blev nedrevet og her blev Asp
plejecenter opført i 1980. Langhøj sognegård kom
samtidig med skolen i 1968-69. Mens Langhøjhallen blev opført i 1977. Langhøjspejderne byggede
spejderhus i 1979 - nu solgt og erstattet af faciliteter i Spejderskoven.
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En række idrætsklubber og foreninger bruger faciliteterne i hallen:
•
•
•
•
•
•

Langhøj KFUM’s Idrætsforening
Langhøj badmintonklub
Langhøj gymnastikforening
Langhøj fitness
Linde Boldklub
Tirsdagsklubben (pensionister)

Kommunen
I 1842 da sognekommunerne blev oprettet, blev pastoratet til Ølby-Asp-Fousing kommune, ved
kommunesammenlægningen i 1970 en del af Struer kommune.
Sognenes arealer udgjorde oprindelig:
Ølby

1226 ha.

Asp (incl.Linde)

2592 ha.

Fousing

1428 ha.

I forhold hertil er Ølby Sogn formindsket ved at der fra 1950 og fremefter fra tid til anden er indlemmet dele
af Ølby sogn i Struer købstad.
Omvendt blev Hestbæk-området vest for Linde i 1950’erne overflyttet fra Gudum sogn til Asp sogn, og
Fousing sogn fik samtidig tilført et mindre område fra Gudum sogn i kanten af Klosterheden.
Selvom Asp således er langt det største sogn i Ølby-Asp-Fousing og nu er større end de to andre sogne
tilsammen, har Ølby sogn siden 1688 været hovedsogn med Asp og Fousing som anneks sogne. Vejrum har
eget sogn og tilknytningen til Langhøj er primært gennem aktiviteter i gennem skolen.
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Analyse
Linde By – en landsby med fremtid
Linde er i dag en landsby, som lever fint, dette skyldes den gode placering. Rundkørslen i øst enden af byen
giver tæt forbindelse til Holstebro – Struer – Lemvig og mod syd Ringkøbing dog 40 km væk. Stationen i Bur.
6 km væk giver direkte adgang til togforbindelse til København, Århus, Ålborg og Esbjerg. Der er daglige
busforbindelser til Holstebro, Lemvig og Struer.
Skolen ligger 4 km mod nord i Asp hvor, der er et samlet område omkring Langhøjskolen med børnehave,
vuggestue samt sport- og fritidscenter og en meget aktiv spejder bevægelse,
Linde blev udvidet meget i 70erne og i 80erne, mange af disse huse har overtid skiftet ejer, men mange er
stadig eget af oprindelige bygherrer. Dette betyder at Linde de næste 10 år vil gennemgå en foryngelses kur.
Et eksempel på at det kan ske, er området Hestbæk som i 2005 havde 6 børn, i dag er der 21 under 15 år og
kun 7 af dem går i skole. Borgerforeningen har gennem de sidste par år gennemgået foryngelses kuren og
fokus de næste år bliver på lejeplads og familie aktiviteter. Byen har et velfungerende Medborgerhus, som
kan danne rammen om mange aktiviteter i de måneder, hvor udeaktiviteter ikke er så tiltrækkende for
familier med mindre børn.
Byen har relativt mange virksomheder og arbejdspladser med et bredt spektrum af fagområder. I 2018 er
motorvejen til Herning færdig, det vil betyde at den radius, man kan arbejde i bliver øget væsentligt mod syd
og øst, køretiden til Århus vil selv i myldretiden komme under 1,5 timer. Og selv de nære arbejdspladser syd
for Holstebro vil blive væsentligt mere attraktive, da der kommer en omfartsvej rundt om Holstebro, som har
udkørsel til Vilhelmsborg vejen lige syd for Naur kun 5 km mod syd.
I fritiden har byen en beliggenhed med nær tilknytning til store naturområder – mod vest er der
Klosterhedens skovdistrikt, men tættere på er der gravhøje, som giver fantastiske udsigtspunkter, og der er
adgang til de fredede gravhøje i gå afstand fra Linde By.

Side 8 af 20
Side 106 af 291

Ølby-Fousing
Under mottoet ”Lille og vågen er bedre end stor og
doven” arbejdes der ihærdigt på at tiltrække endnu flere
nye borgere til området.
De lokale borgere arbejder på at skabe udvikling i
området. – Her kan bl.a. nævnes, at en grund i Fousing
er blevet renset for både bly og gamle bilvrag, så den ikke
længere skæmmer i bybilledet. Derudover er flere
faldefærdige huse revet ned. Det er sket samarbejde
med Struer Kommune og ikke mindst Region Midtjylland.
Vi har fået bygget Oasen, som er blevet byens
samlingssted.
I Fousing Kirkeby har nogle borgere taget initiativ til at anskaffe en hjertestarter. I den forbindelse er der
oprettet en telefonkæde. Hjertestarteren en placeret hos den lokale bilforhandler.
Der er et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og
andre aktører i området. Fx har lokale borgere efter at have modtaget tilladelse fra Struer Kommune, opsat
skilte i lygtepælene med det formål at forhindre tyveri i området – et såkaldt ”hjælp til selvhjælp”- projekt,
hvor der er delt telefontavler ud til alle borgere, som ønsker at være med.
Borgerne i Ølby-Fousing er stolte af deres lokalsamfund, hvor fokuspunkterne er et levende landsbysamfund
med kulturel mangfoldighed – godt sammenhold og plads til forskellighed.

Vejrum
Vejrum er i dag uden købmand og store virksomheder. Efterskolen Hardsyssel er blevet udvidet og har god
vækst. Borgerne i Vejrum Sogn er deltagende i fælles aktiviteter, som byudvikling, Idrætsliv og sociale tiltag.
Vejrum Fritidscentre er blevet forsynet med Solenergi og der er lagt fjernvarme i byerne.
Vejrum har stærk borgerforening som deltager aktiv i den offentlige debat om landsbyudvikling m.v.
Borgerne i byen værner om deres by og passer på den. Der har kun været få lang tids tomme huse og
bygninger.
I øjeblikket virker det som om, der er et stærkt engagement og tro på fremtiden. Borgerforeningen bruger
forskellige sociale medier og hjemmesider til, at informere om de forskellige ting der sker eller vil ske.

Asp
I de seneste årtier er landbrugene blevet større, og større og langt færre lever direkte af landbrug. Den eneste
virksomhed i landsbyen, som er helt og aldeles tilknyttet landbrugserhvervet, er foderstofforretningen.
Et par af gårdene er blevet til andre virksomheder nemlig:
•
•

Asp Bioenergi og
Østermark Entreprenørforretning

Mens andre er blevet til fritidslandbrug eller blot beboelseshuse.
Langt de fleste af landsbyens beboere er enten pensionister eller har deres arbejdsplads udenbys, først typisk
ved fabriksarbejde, men nu er det en meget bred vifte af professioner, der er at finde blandt borgerne.
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Af egentlige erhvervsvirksomheder er der kun tilbage:
•
•
•
•

en tømrerforretning
en installatørforretning med tilhørende detailbutik
en købmand og
en vognmand

Langhøj-området
Består som tidligere beskrevet af de fire mindre lokalområder – Ølby-Fousing, Vejrum, Asp og Linde. Den
lokale skole og andre institutioner er placeret i Asp, hvor også Langhøj Hallen ligger. I Vejrum har de en
mindre hal med stort køkken og mulighed for udlejning. I Linde han man at nymalet medborger hus og ØlbyFousing har fået deres eget lille sted Oasen med plads til ca. 40 personer og tekøkken.
Hele området er karakteriseret af mange foreninger, idræt, kultur, menighedsråd mv. der er en stor
frivillighed, men også tordenskjoldssoldater. Man kan overveje om, det er muligt at sammenlægge enkelte
foreninger og derved frigive frivillige kræfter, der kan varetage andre opgaver. Det understreges at dette bør
ske i samhørighed og samarbejde ikke tvang. Desuden bør man se på muligheden for at danne et Lokalråd
for hele Langhøj-området, der kan varetage nogle af de interesser, som ikke varetages i dag.
Befolknings analyse
På baggrund af en analyse lavet af Struer Kommune ses følgende tendenser og udvikling for befolkningen i
Langhøj Skoledistrikt.
Langhøj
Hele
befolkningen
Børn 5 – 15 år
Børn 0 – 2 år
Børn 3 – 5 år
Børn 6 – 10 år
Børn 11 – 12 år
Ældre 65 – 99 år
Ældre 65 – 79 år
Ældre 80 – 99 år

2014
2.302

2025
2.114

Befolkningsændring
- 188

Befolkningsændring i %
- 8,2 %

383
89
100
187
65
445
358
87

271
66
65
118
60
536
358
150

- 112
- 23
- 35
- 69
-5
+ 91
0
+ 63

- 29,2 %
- 25,8 %
- 35,0 %
- 36,9 %
- 7,7 %
20,4 %
0
72,5 %

Som det ses af tabellen, er der er tydeligt billede på befolkningsændringen de næste 10 år. Faldet af børn i
sær fra 0 til 10 år ses med et markant fald på op til knap 40 procent. Desuden er der en stigning i den ældre
del af befolkningen. Her er stigningen af ældre fra 80 til 99 år på hele 72,5 procent. Der bør i Langhøj-området
være et fokus på at i gang sætte initiativer, der adressere de kommende problemstillinger. Fx med en øget
andel af ældre, bør man som lokalsamfund spørge sig selv Kan vi gøre noget for at øge service for de ældre?
fx arbejde for at etablere oldekolle eller friplejehjem, eller sikre lokale indkøbsfællesskaber mv. På samme
vis bør man sammen med skolen igangsætte initiativer, der kan styrke skolen og andre institutioner for børn.
Ser vi på indbyggertallet for Ølby, Fousing og Asp (inkl. Linde), ses en mindre stigning i indbyggertallet fra
2007 til 2013. Det er altså muligt at øge indbyggertallet i Langhøj. Set i lyset at Struer Kommunes
fremskrivning, bør der arbejdes på at gøre området attraktivt at bo I fx ved synliggørelse.
Indbyggertal
Ølby sogn
Asp sogn
Fousing sogn
I alt

2007:
250
1151
390
1791

2013:
267
1183
356
1806 personer
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I Asp by er der 354 og i Linde 403. I alle de andre landsbyer er der under 200 indbyggere.
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Vision 2025
Vision 2025 for Linde
Om 10 år er sammenholdet i Langhøj stærk, man taler med én stemme i forhold til kommunen, fonde mv.
Foreningerne samarbejder på tværs og flere er måske blevet lagt sammen, for at omrokerer de frivillige
kræfter til andre opgaver. Man har fået en fælles bookingcentral, hvor alle langhøjs lokaler indgår. I de byer
hvor det giver mening, har man egen borgerforening, der sørger for de lokale anliggender fx oprydning i
landsbyen. Selv om sammenholdet er stærkt, så er det processen også blevet mere tydeligt, hvad de enkelte
landsbyer repræsentere.
Natur og Stisystem
Langhøj har i 2025 forbundet fysiske, kulturelle og
natur aktiviteter gennem et velfungerende stisystem.
Linde vil især byde ind til dette samarbejde i forhold til
etableringen af:
-

En cykelsti mellem Asp og Linde
En sti mellem Linde og Krungerup
Etablering af sti ved den gamle markvej og ned
til skoven

Sammenhold
Medborgerhuset i Linde er i 2025 Lindes borgernes
naturlige samlingssted for sociale begivenheder. Man
har især stedfæstet Lindesårlige pigefest for hele
Langhøj.
En velfungerende legeplads er etableret i 2025 og er områdets udendørs samlingssted. Der gør det lidt
sjovere at være barn i Linde. Legepladsen fungerer i 2015 ligeledes som pitstop for cykelturister på
gennemfart med vandpost, luft stander og madpakke plads.
Linde medborgerhus indgår i Langhøjs fælles bookingcentral, hvorfra alle huse i området bookes og
administreres. Linde har en forening for medborgerhuset, i den udstrækning det giver mening for Linde.
Turisme
• Linde har arbejdet på at få etableret en legeplads, som ligeledes er pitstop for cykelturister. De kan
her stoppe og nyde deres madpakke, fylde vandflasker og fyldeluft på cyklerne med børnene leger
på legepladsen. Der arbejdes på at udvide med shelters, toilet og evt. cykelcamping. Man har rådført
sig med Aktiv Danmark i forhold til, hvad cykleturister efterspørger.
• Linde har været aktive i forhold til synliggørelse af stier og aktiviteter i området på den fælles
kommunikationsplatform
• Desuden er der etableret flere stier i Langhøj området, som gør at det bliver lettere for cykelturister
at komme rundt.
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Vision 2025 for Ølby-Fousing
-

-

-

Om 10 år er Ølby- Fousing kendte for deres nærvær i byen. Når man bor i Ølby-Fousing interessere
man sig for sine naboer, men også de fremmede og gæster, som er på gennemfart eller besøg. Man
hopper gerne med ind i bilen for at vise vej.
Ølbys-Fousings værdier, har trukket flere børnefamilier til, som har valgt at bosætte sig i landsbyerne,
skolen i Asp er sikret, og der er endda kommet en lille købmand til Ølby-Fousing.
Sammenholdet i langhøj er stærk, man taler med én stemme i forhold til kommunen, fonde mv. Der
er blevet anlagt flere cykelruter og stier, så de fire byer nu er forbundet. Det har trukket en del
cykelturister til Langhøj. Man vælger gerne at køre forbi Oasen i Fousing, hvor der er anlagt
naturlegeplads, shelter og bålhytte.
Man arbejder på, at få et fyrtårn til området fx en stor fabrik, som den der flyttede til Viborg for år
tilbage, eller en attraktion, som kan understøtte turismen yderligere.

Vision 2025 for Vejrum
Om 10 år er Vejrum (Stad og Kirkeby) kendt for at være en landsby, som værner om landsbykulturen i
området. Vi har blandt andet fået lavet en markedsføringsplan, som vi bruger aktivt, når vi skal fortælle om
vores værdier. I dag (2015) er det mere tilfældigt, hvornår vi kommer i medierne og de lokale dagblade. Vi
har i planen nøje defineret, hvor mange gange vil være synlige i den lokale presse og medier. Vi leder aktivt
efter de gode historier og formidler dem videre til medierne især lokalbladet. I 2020 er det pressen, som
ringer til os, når de gerne vil fortælle en god historie fra landsbylivet.
Om 10 år er vores foreningsliv styrket markant især igennem samarbejde med andre landsbyer i Langhøj
området og til dels også Hjerm. Hvert år laver vi en plan for, hvilke landsbyer, som er værter for de forskellige
aktiviteter, og det fungere. I Vejrum har vi især specialiserede os i det voksne publikum. Således at børne- og
ungdomsaktiviteter finder sted i Asp, hvor også skolen ligger.
Sammen med de andre landsbyer i Langhøj, har vi fået etableret cykelstier, som forbinder landsbyerne med
hinanden og seværdighederne i Langhøj. Cykelruterne er markerede, og der er shelters og cykelpitstop flere
steder.
Målet er, at gøre Vejrum til sted i fremtiden, hvor der sker udvikling hele tiden. Både alene og i fællesskab
med andre i Langhøj området. Vejrum skal være et sted, hvor man kan udnytte beliggenheden mellem Struer
og Holstebro, samt den nye Motorvej som er undervejs.

Vision 2025 for Asp
Om 10 år er Asp kendte for deres muligheder for aktiv ferie også endags ture for lokalbefolkningen. Man har
fået et fyrtårn i byen med klatrepark, svævebane og forhindringspark, dette er om muligt i regi af Langhøj
Hallen. Om 1 år har vi fået vores borgerforening op at stå igen. Med udgangspunkt i Langhøjs 4
borgerforeninger har vi fået etableret et lokalråd. Vi har i Asp desuden får stablet et friplejehjem på benene,
som er bedre end de flestes

Fælles vision 2025 for Langhøj
Med udgangspunkt i de borgermøder der er af holdt i de fire landsbyer er der blevet udarbejdet en fælles
vision for hele området. Der er ligeledes udpeget nogle fælles indsatsområder, som der i forhold til strategien
vil blive arbejdet videre på.
Fællesskabet er i Langhøj området blevet styrket betragteligt igennem fælles synliggørelse og
kommunikation. Således at man som borger i stor stil identificerer sig med Langhøj. En af historierne der
fortælles er bl.a. hvordan man i fælleskab lykkedes med at etablere vandre- og cykelstier mellem de fire byer
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til Struer og ud til områdes attraktion Klosterheden. Desuden har med fået nedsat et lokalråd, der arbejder
for udvikling af og sammenhold I langhøjs fire landsbyfyrtårne.
Målsætning
• Inden udgangen af 2016 er Langhøj-portalen en hjemmeside med fællesbooking for hele langhøj
søsat og kørende
• Inden for 5 år er der nedsat et lokalråd eller en anden fællesforening for hele langhøj området
• Inden udgangen af 2015 er der nedsat et stiudvalg, som har lavet en projekt beskrivelse for
etableringen af stier (cykel og vandre) i Langhøjområdet
Værdie:
I Langhøj er vi nærværende og imødekommende overfor besøgende, turister og nye borgere
I Langhøj samarbejder vi og har forståelse for hinandens forskelligheder

Strategi
Strategiplan for Linde
For at nå visionerne er der udarbejdet en strategiplan, der skal bakke op om visionerne og sætte handling
bag drømmene. Linde har ikke tradition for at deltage i frivillige projekter og bestyrelser, som betyder at de
skal deltage i faste møder og projektplanlægning. Det er dog ikke vanskeligt at få frivillige til ad hoc opgaver
og praktiske arbejdsdage. Udviklingsarbejdet påhviler derfor en lille, men viljestærk gruppe. Derfor vil Linde
tage en opgave af gangen, for at skabe små successer løbende.
Den første opgave Linde tager fat på er etablering af en legeplads.
En lille gruppe vil udarbejde en plan for, hvordan dette arbejde kan gennemføres.
•
•
•
•
•

Der laves en plan indeholdende, hvilke aktiviteter legepladsen skal byde på, vedligehold, fundraising,
lovkrav.
Der søges om midler, bl.a. hos Friluftsrådet, LAGen og kommunen. Man vil også forsøge at samle et
lille beløb til egenfinansiering i Linde, egenfinansieringen består især af frivillige timer.
Kommunen kontaktes i forhold til rådgivning om evt lovkrav for legepladser og holdes løbende
ienteret om projektet
Der laves en byggedag, hvor hele byen inviteres til at bygge legepladsen
Efterfølgende afholdes der en gang årligt en vedligeholdelses dag. Ansvaret for legepladsen på hviler
borgerforeningen.

Når legepladsen er en realitet, går man videre til næste opgave i planen.

Strategiplan for Ølby-Fousing
1. I Ølby-Fousing nedsættes en lille gruppe som vil arbejde med Ølby-Fousings værdier.
-

Gruppen beskriver og undersøger evt, ved at tale med forskellige borger i byen, hvad begrebet
nærvær betyder for borgerne
Gruppen laver en plan for, hvordan værdierne kan udbredes, til nabolandsbyerne, kommunen og
resten af Danmark. Man tænker synliggørelse og markedsføring via sociale medier mv. Laver events,
og lister alle de arrangementer, som understøtter nærværet.
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2. Der nedsættes en tværgående gruppe med repræsentanter fra alle fire lokalområder. Gruppen laver en
plan for, hvilke stier som ønske lavet og prioritere rækkefølgen. Planen indeholder nøjagtige beskrivelser af
hvilke, stier, budget, brugergrupper, kontakt til kommunen mv.
3. I Ølby nedsættes ligeledes en gruppe som arbejder med at udvikle udeområdet ved Oasen, med shelters,
cykel-pitstop, legeplads og andre ønskede aktiviteter og faciliteter. Der laves en plan for etableringen af
Oasens ude område.

Strategiplan for Vejrum
1. Der nedsættes en gruppe for kommunikation og synliggørelse lokal. Gruppen nedsættes af
borgerforeningen og referere her til. Gruppen skal arbejde med at definere en plan for
markedsføring af Vejrum. Planen skal indeholde målsætninger og konkrete tiltag for markedsføring.
Desuden skal gruppen arbejde for at finde kommunikations ansvarlige for de enkelte områder som
udpeges.
Vejrum deltager i den fælles kommunikation for hele langhøj området, hvor der bl.a. arbejdes for at
få en fælles hjemmeside.
2. Borgerforeningen i Vejrum sætter gang i initiativer, som skal styrke foreningslivet og samarbejdet
på tværs. En gang årligt afholdes et mødet, hvor aktiviteterne for det år planlægges.
3. Vejrum deltager i en styregruppe på tværs af alle landsbyer i Langhøj. Gruppen udarbejder en
plan for etableringen af stier mellem landsbyerne og til eventuelle seværdigheder. I planene laves
en tidramme for etableringen samt prioriteringer. Desuden vil gruppen på udvalgte stede lave
cykelpitstop og evt. shelters for at gøre området mere attraktivt for cykelturister.
4. Der skal udvikles plan for hvordan udviklingen i området, kan blive til en fordel for Vejrum.
Hvordan inddrages den nye motorvej i Vejrums fremtids udvikling.
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Strategiplan for Asp
1. I Asp nedsættes en lille gruppe, som vil arbejde med at nedsætte en borgerforening for Asp.
-

Gruppen udformer og nedskriver et foreningsgrundlag og vedtægter eventuelt med udgangs
punkt i den tidligere borgerforening.
Gruppen arbejde for at udbrede budskabet og skabe interesse i og forståelse for, at der skal
være en borgerforening i Asp.
Herefter afholdes der stiftende generalforsamling i Asp.

En opgave som i første omgang bør indgå i borgerforeningens er at arbejde for at få skabt en bredt
arbejdende fællesforening for hele Langhøj. Følgende muligheder undersøges: Langhøj i Bevægelse
spørges, om de ønsker at arbejde mere bredt for hele området og ikke kun bevægelse. Mulighed
nummer to er, at øge samarbejdet mellem de fire borgerforeninger, endeligt den tredje mulighed
er at lave et dissideret lokalråd med ambassadører fra de fire områder.
2. Der nedsættes en tværgående gruppe med repræsentanter fra alle fire lokalområder. Gruppen
laver en plan for, hvilke stier som ønske lavet og prioritere rækkefølgen. Planen indeholder nøjagtige
beskrivelser af hvilke, stier, budget, brugergrupper, kontakt til kommunen mv. Det bør undersøges
om projektet kan gennemføres i regi af Langhøj i bevægelse.
3. I regi af den nye borgerforening laves der en plan for kommunikation i Langhøj. Der tages
naturligvis tillige høje for kommunikationsgruppen, som arbejder for Planen skal bl.a. indeholde:
-

Kommunikationsflader, hjemmeside, nyhedsbrev, infostander, facebook mv
Beskrivelse af hvem der er ansvarlige for fx vedligehold, opdateringer, historiefortællere,
kontakt til kommunen
Beskrivelse af hvilken historie Asp er og skal være kendt for
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Fælles strategi for Langhøj
I Langhøj har vi valgt at prioritere 3 fælles indsatsområder. Indsatsområderne er identificeret på baggrund af
de fire borgermøder i Linde, Ølby-Fousing, Vejrum og Asp.
1. Synliggørelse af Langhøj-området
Der er allerede nedsat en IT-gruppen, denne gruppe arbejder med etableringen af en fælles hjemmeside,
facebookside og andre relevante medier. Når hjemmesiden er etableret udpeges der en webmaster fra hver
landsby i langhøj, disse er ansvarlige for at opdatere og lægge nyt lokalstof på hjemmesiden samt facebook.
Der bør ligeledes udpeges en række personer, der er ansvarlige for at lægge nyheder og historier på
hjemmesiden fx i forhold til interesser og emner.
De respektive borgerforeninger arbejder for at lave en velkomstpakke for deres landsby. Pakken indeholder
bl.a. information for hele Langhøj samt også information fra den pågældende landsby.
Ølby-Fousing vil være de første til at lave et eksempel på en velkomstpakke. De andre landsbyer
(borgerforeninger) i Langhøj kan lade sig inspirere af dette.
2. Etablering af Cykel- og vandrestier samt øget adgang til naturen
Der nedsættes et stiudvalg fx skolen i spidsen, der skal arbejde med at udpege og beskrive hvilke cykel- og
vandrestier der skal etableres. Gruppen laver desuden en tidsplan for etableringen og tager kontakt til
Kommunen. De ansvarlige for etableringen af de forskellige stier skal ligeledes udpeges. Nogle stier vil være
en kommunal opgave, mens andre fx trampestier og markering af gamle stier kan etableres af lokaleildsjæle.
Der kan nedsætte mindre arbejdsgrupper, som arbejder med selve etableringen af stierne, når disser er
udpeget og der er hentet midler hjem til etableringen. Her kan bl.a. friluftsrådet være en god hjælp.
3. Etablering af at Lokalråd
Der er stadig en del usikkerhed og tvivl o forhold til det helt store samarbejde i Langhøj-området, derfor vil
etableringen af et lokalråd tage længere tid. Repræsentanter fx fra de fire borgerforeninger
Når Asp har fået nedsat en borgerforening, sætter de fire borgerforeninger sig sammen og definere
fællespunkter og områder, hvor man ønsker at samarbejde. Dette gøres som udgangspunkt 1 til 2 gange om
året. Borgerforeningerne bør i starten have særligt fokus på projekter og indsatser, der kan fremme
samarbejdet og skabe positiv omtale. Når tiden er moden kan borgerforeningerne, begynde at tage kontakt
til relevante personer, virksomheder, institutioner og foreninger. Det er vigtigt at når lokalrådet eller den
fællesforening etableres, at der er repræsentanter fra alle landsbyer. Man kan også medfordel i opstarten
arbejde på noget som understøtter en fælles identitet fx beplantning af et træ i alle byer mv.
Inspiration kan evt findes på www.falstershjerte.dk som er en paraplyforening for et område på Falster, der
2015 tæller 10 landsbyer.
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: _LAG Djursland___________________________
indstiller: _Livet i Midten_____________________________________________ til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.
Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.
Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014:
1.1.2019: 6.200
Landsbyklyngen omfatter Ørum, Stenvad, Glesborg, Bønnerup,
Fjellerup og Gjerrild + ca. 16 mindre landsbyer.
Det er en stor landsbyklynge, der ligger i et stort tyndtbefolket
område med affolkning som udfordring.
Der er adgang til til flot natur med skove og en unik kystlinie
Landsbyen har lavet en omfattende strategiplan for at vende
udviklingen og prøver at styrke det gode liv på landet med både
langsigtede idéer og små synlige tiltag.
Landsbyfællesskabet arbejder med at gøre hele området attraktivt
og har fokus på arbejdet med at remhæve de enkelte byers
forskellige styrker og potentioaler. F.eks. Glesborg som sport- og
handelsby, Bønnerup som martimt oplevelsesmekka, Gjerrild som
musikkens højborg og Stenvad Mosebrug som folkets fyrtårn.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling
Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.
Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Gennem lang tid har borgere i området brugt masser af frivillige,
som bruger mange, mange timer til at lave tiltag og planer, der
styrker det god liv på landet via fællesskaber på tværs.
De arbejder gennem ”projekt-caféer, og været med til at skabe
fælles mødesteder.
Landsbyklyngen deltager i mange forskellige slags netværk og
arbejder bl.a. tæt sammen med Norddjurs kommune.
Desuden arbejdes der med udefra kommende oplægsholdere til
inspiration og gavn for landsbyklyngen.
De aktive fællesskaber har bl.a. resulteret i en søndagsklub i
Rimsøhuset om kreative sysler.
Et projekt med områdeforskønnelse via blomster og planter.
En mobilitetsgruppe, der arbejder med alternativer til offentlig
transport, f.eks delebilder, pendler apps.
Det maritime hus i Bønnerup med fokus på oplevelser med vand.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Det er et stort landsbyfællesskab i et tyndt befolket område, der
har taget ansvar for deres egen udvikling. Det har allerede skabt
en del gode resultater og idéer til mange flere gode tiltag til at
styrke sammenholdet og mangfoldigheden.
Landsbyerne bruger hinandens styrker til både at udvikle den
enkelte landsby og hele området.
De skaber mange sociale og kulturelle fællesskaber og fysiske
mødesteder.
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MIN LANDSBYKLYNGE - MIDT I NORDDJURS

REGION MIDTJYLLANDS LANDSBYPRIS 2020
LIVET I MIDTEN

Introduktion
MIN-Landsbyklynge er et landsbyfællesskab blandt ca. 16 mindre landsbyer
placeret Midt I Norddjurs. Gennem mere end 4 år har talrige frivillige brugt
tusindvis af timer på at styrke og udvikle det gode liv på landet. Et liv og en
udvikling, der har grobund i fællesskaber på tværs af landsbygrænser og
interessefelter. I MIN-Landsbyklynge er idéerne borgerdrevne og med hjælp fra god
energi, samarbejde, videns- og netværksdeling, sparring og en masse kaffemøder,
har klyngen på få år opnået at søsætte flere store værdiskabende projekter.
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Klyngens potentialer og udfordringer
Byerne og de omkringliggende områder, beliggende Midt I Norddjurs har uden tvivl
et enormt potentiale. Der forefindes de smukkeste skove med dertilhørende
stisystemer (fx jernbanestien), historiske attraktioner (fx stendysser, Sostrup Slot og
Stenvad Mosebrug) og et helt unikt maritimt miljø med kilometervis af
kyststrækninger. Der findes talrige spirende eller sprudlende landsbymiljøer med
masser af aktiviteter og forskelligartede fællesskaber (fx madklubber, festivaler,
kreamesser, legepladser, idrætsforeninger og motionsløb). Der findes mange
idérige iværksættere, hverdagsaktivister og ildsjæle - hvor drømmene er store og
hvor der ikke er langt fra tanke til handling.
Der drømmes fx om øget tilflytning, bofællesskaber, økosamfund, fællestransport,
verdensmål, ungdomsmiljøer, folkelige fyrtårne, maritime fællesskaber, kulturelle
bygningsværker osv. MEN området er i særdeleshed også tynget af nogle meget
store udfordringer. Udfordringer, der kræver handling. Helt konkret kæmper
området med fraflytning, faldende indbyggertal, problemer med salg/køb af huse
(svært/umuligt at låne penge til køb), butiksdød, mangelfuld mobilitet, besparelser
på skoleområdet, samt besparelser generelt grundet kommunens økonomiske
situation. Klyngen/kommunen er ligeledes i høj grad udfordret på at få formidlet
områdets gode historier og muligheder, frem for fx økonomiske udfordringer.
Vores branding af området trænger til et løft, fordi potentialet eksisterer. I
MIN-Landsbyklynge arbejder vi hver dag med at formidle de gode historier ved at
arbejde med projekter, der skaber sammenhængskraft og fælles-identitet i midten.
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Handling skaber forvandling
I MIN-Landsbyklynge tror vi på at “handling skaber forvandling”. Derfor har frivillige
i MIN-Landsbyklynge gennem flere år faciliteret “projekt-cafeer”. Herved har
frivillige skabt muligheden og fundamentet for fælles mødesteder (fx Stenvad
Mosebrug, Rimsøhuset, hallen i Glesborg, Gjerrild Kro og Havnekontoret i
Bønnerup), hvor klyngens borgere har kunne mødes omkring fælles interesser,
ideer og udfordringer. Tilsat fællesspisning, kage og kaffe fordrer projekt-cafeerne
både et socialt og udviklende rum, hvor god energi og nye netværk opstår blandt
deltagerne. Netværk, der både samler deltagerne på tværs af klyngen, men som
også rækker bredere ud, når der skal findes interessante aktører og behjælpelige
fagligheder.
Projekt-cafeerne har ydermere skabt et godt rum for samarbejde mellem
civilsamfundet og kommunen, da mødedeltagerne flere gange har inviteret og
involveret relevante fagfolk

fra kommunen. Et kommunalt samarbejde klyngen

ligeledes har forsøgt at styrke ved at invitere til en fælles “arbejdsdag” med oplæg
fra bl.a. professor i samskabelse Eva Sørensen - faciliteret af frivillige i klyngen.
Da projekterne er borgerdrevne, samt kan omfatte både store og små
ideer/udfordringer forefindes der projekter, som har været undervejs i flere år,
samt projekter der mere eller mindre har været afsluttet efter et par mdr. Heraf kan
fx nævnes:
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Sysler og samvær, som er en søndagsklub i Rimsøhuset. Projektet opstod på
baggrund af et ønske om at kunne forene kreative sysler med hyggeligt samvær og
familietid. Initiativtagerne lagde derfor store vægt på at skabe en “klub” med plads
til alle og med hyggen og fællesskabet i højsæde. Det kreative fællesskab har været
aktivt udøvende i et år og med en entrépris på 10 kr. kan alle være med. Der er
oprettet en Facebookside, hvor der løbende reklameres for kommende events og
hvor der gladeligt informeres om de kyndige hænder, der kan hjælpe med
eventuelle nørkle-udfordringer.
Bierne og blomsterne, som er et by- og områdeforskønnelsesprojekt, der med
insektvenlige blomster og planter skal højne livskvaliteten for både mennesker og
insekter. Projektet udsprang af flere aktørers ønsker om at forbedre forholdene for
bier og insekter, samt ønsker om at forskønne bymiljøer og floraen langs vejene
rundt i klyngen. I et samarbejde med kommunen tog den lokale biavlerforening i
Stenvad teten og indkøbte insektvenlige frøblandinger, som de efterfølgende
fordelte ud i hundredvis af små frøposer. Frøposerne blev fx uddelt til den lokale
vuggestue og børnehave Savværket i Gjerrild, hvor børnene dermed kunne få lov til
at plante frø, samt få en god snak om flora, fauna, klima og bæredygtighed.
Herudover kunne alle interesserede afhente frøposer på Mosebruget i Stenvad. Da
det kræver forskellige tilladelser at plante langs vejene, arbejdes der stadigvæk på
at få lov til at plante her i større stil, så klyngen kan få landets smukkeste vejsider.
Mobilitetsgruppen, som gennem mere end et år har arbejdet flittigt sammen med
bl.a. kommunen om at at finde alternativer til manglende offentligt transport i
klyngen/kommunen. Gruppen har været gode til at søge inspiration og netværke i
hele landet, for at udforske både vilde og mere håndgribelige løsningsmuligheder.
De har derfor også været på inspirationsture, afholdt talrige kaffemøder og sågar
arrangeret et borgermøde med inviterede talere. Pt. arbejdes der på flere
alternative

transportløsninger

som

fx

delebiler,

lokale

pendler

apps

og

blaffer-stoppesteder med kreative skilte og dertilhørende bænke.
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Det maritime hus i Bønnerup, som er en mangfoldig maritim klub. Projektet
udsprang af et ønske om at genskabe et livligt maritimt miljø i Bønnerup, efter
lukningen af den lokale sejlklub. Projektgruppen var fra starten stor og har gennem
mange projekt-cafeer udvidet netværket af frivillige yderligere, samt udformet
planer og ønsker for klubben. I 2018 blev der dannet en forening og en bestyrelse.
Frivillige har renoveret sejlklubbens gamle lokaler, der er blevet doneret og indkøbt
diverse udstyr, der er blevet oprettet samarbejdsaftaler og der er blevet hygget i
lange baner. I de to sommersæsoner, hvor det maritime hus har været aktivt har
mange turister og lokale nydt godt af glæderne ved vandsport. Der er blevet sejlet,
roet i kajak, stået på paddle boards, fanget krabber og grillet ved vandkanten. Da
drømmene er store i klyngen er det maritime hus blev indstillet og godkendt som et
”forprojekt” hos Realdania og der vil fremover blive arbejdet aktivt for at udvikle på
stedets faciliteter, muligheder og fællesskaber. Fx drømmes der om at skabe et
godt

ungdomsmiljø,

udvikling af tanghaver, inddragelse af skolebørn og

undervisning, samt flere aktivitetsmuligheder såsom surfing og UV-jagt.
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I Min-Landsbyklynge sætter vi stor pris på mangfoldighed, sammenhold og
samarbejde på tværs. Vi er også meget bevidste omkring vigtigheden i at gøre et
helt område attraktivt, frem for blot at dyrke de landsbyer, der allerede sprudler af
liv og aktiviteter. Det er vigtigt ift. tilflytning og udvikling at vi har fokus på klyngen
som en helhed og derfor har vi meget fokus på arbejdet med at fremhæve de
enkelte byers forskellige styrker (fx stedbundne ressourcer) og potentialer. Det
giver god mening og synergi at dyrke fællesskabet i klyngen ved at fokusere på
byernes særkende, men det kan også være en udfordring at skulle give slip på sine
ideer og nær-lokale fordele. Byers særkende kunne fx være: Glesborg som sportsog handelsby, Bønnerup som maritimt oplevelsesmekka, Gjerrild som musikkens
højborg og Stenvad Mosebrug som folkets fyrtårn.
Vi håber I kan se lyset i vores arbejde og vil byde os velkommen til et pitch, hvor vi
kan uddybe vores kærlighed til området endnu mere. Ydermere vedlægger vi vores
strategirapport udarbejdet i 2019.
Kærlig Hilsen MIN-Landsbyklynge.
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STRATEGIPLAN
MIN LANDSBYKLYNGE

Vores midte skal være stærk
og blomstre af liv, glæde og
foretagsomhed – også for de
generationer, der kommer efter os.
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Denne strategiplan er udarbejdet af MiN Landsbyklynges
styregruppe i samarbejde
med lokale borgere, foreninger, kultur- og erhvervsliv, Norddjurs Kommune og
Sekretariat for landsbyklynger.
Planen er en del af Kampagnen Landsbyklynger, som
er et samarbejde mellem
Realdania, DGI og Lokale og
Anlægsfonden.
Udgivelse: November 2019
Layout: DGI Marketing
Tryk: DGI Butik og Print
(job nr. 34612)
Fotos: Bragt med tilladelse fra
MiN Landsbyklynge.
Forsidebillede: Fællesspisning
i Stenvad Mosebrug på tværs
af landsbyer i forbindelse
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INDLEDNING
Midt i Norddjurs bor ca. 6.200 borgere. Vi bor ved
kysten, på heden og i skoven. Vi bor i små og store
huse og deler kronvildt, gravhøje og hverdagslivet i
og udenfor landsbyerne. Vi er stolte af vores grønne plet i midten, vores vandkant, vores høje himmel
og smukke solnedgang, vores fællesskaber, vores
foreninger, vores virksomheder, og vores lokale
engagement.
Vi er et mangfoldigt folkefærd. Vi er efterkommere
af fiskere, landmænd, skovarbejdere, tørvearbejdere, kollektivister, kunstnere, håndværkere, forfattere, godsejere, historikere, friluftsfolk og mange flere
– folk med store og små drømme. Folk der har boet
her altid. Dem der lige er flyttet hertil og mange
flere. Trods vores forskelligheder er vi fælles om at
bo og leve Midt i Norddjurs.
Der er meget, som samler os. Måske startede det
for alvor, da vi blev for forbundet af Gjerrildbanen
i 1911. Med toget kom vi hurtigere til hinanden,
på godsvogne fragtede vi bl.a. tørv, kvæg, fisk og
tømmer. Med banen voksede livet i og mellem
landsbyerne.

Vi samles også af vores nære hverdag på landet i
midten. Vi deler rammerne, muligheder og livet. Vi
har alle brug for gode institutioner og mødesteder,
vi har alle brug for nære venner og gode fællesskaber, vi har alle brug for gode fritids- og udfoldelsesmuligheder, og vi har alle brug for gode naboer og
landsbymiljøer. Vi har alle brug for at kunne komme
rundt i og til og fra vores område – vi har alle brug
for at bo i et levende lokalsamfund. Meget af det vi
har brug for, er vi fælles om at være udfordrede på.
Hvis vi skal vende udviklingen i landsbyerne og i
vores ”midte”, må vi løfte blikket mod hinanden. Vi
må samarbejde i højere grad på tværs af landsbyerne, end vi har tradition for.
Ingen landsbyer har eller kan alt, men sammen kan
vi meget, og tilsammen har vi meget mere at byde
på. Vores område er unikt, og alle vores landsbyer
er unikke på forskellig vis. Tilsammen giver det en
skøn mangfoldighed og rige muligheder. Vi er vant
til og gode til at kæmpe for vores landsbyer. Hvis
vi også kæmper for hinanden og for vores område,
skaber vi de bedste muligheder for ”midten”, som
et godt sted at bo og være. Vi behøver ikke at være
enige om alt, og vi behøver ikke at lave alt sammen, men sammen er vi meget mere.
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Vi sigter mod stjernerne, og samtidig opstiller vi realistiske mål.
Foto: Sanne Keldy

FAKTA OM MiN
LANDSBYKLYNGE
MiN Landsbyklynge dækker samme
areal, som udgør skoledistrikterne for
Glesborg og Ørum.
Klyngens største landsbyer er Ørum,
Stenvad, Glesborg, Bønnerup, Fjellerup og Gjerrild. Herudover er der godt
20 mindre landsbyer og store dele
tyndtbefolkede landområder. I alt bor
ca. 6.200 indbyggere i MiN Landsbyklynge. Der er desuden godt 200
unge fordelt på to efterskoler i hhv.
Fjellerup og Gjerrild.
Djursland har årligt cirka 1,175
millioner turistovernatninger (2017),
og de bor bl.a. i nogle af de ca. 2.500
sommerhuse, der kan findes i MiN.
Herudover finder man i landsbyklyngen også fire campingpladser, et vandrerhjem, en kro, et slot og kloster,
en lystbådehavn og mange flere B&B
og private indkvarteringsmuligheder.
Læs evt. mere om området i den
Rapport, Landsbyklyngen har lavet
sammen med Sekretariat for landsbyklynger. Rapporten findes på https://www.landsbyklynger.dk/klynger/
midt-i-norddjurs/.

DEFINITION AF EN
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal
landsbyer i relativ nærhed til
hinanden, som samarbejder
om fælles strategiske mål. Det
sker i en netværksstruktur, hvor
landsbyerne benytter hinandens
styrker til at udvikle både den
enkelte landsby og hele klyngen.
Landsbyklynger handler om at
skabe en fælles stedsidentitet,
socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter
og aktivitetsmuligheder.
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Kort over landsbyklyngen. Den ”røde tråd, der bugter sig tværs gennem klyngen er Gjerrildbanen.
Gjerrildbanen fungerer i dag som vandre- og cykelsti.
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OM STRATEGIPLANEN
Denne strategiplan viser retningen for vores Landsbyklynge. Den er ikke en håndfast drejebog. Den
viser, hvor vi gerne vil hen med vores landsbyklynge, og hvordan vi vil arbejde for at komme dertil. Vi
sigter mod stjernerne, for vi skal turde tænke stort.
Samtidig opstiller vi realistiske mål, for de næste
års arbejde.
Strategiplanen er dynamisk. Der er mange ukendte
faktorer i vores arbejde, og der skal være plads til
at gribe muligheder, tage hånd om uventede udfordringer, slippe det, der ikke virker, og give plads til
de ideer, der opstår undervejs, og det, som folk har
lyst til at arbejde med.
Strategiplanen bygger på viden og ideer fra borgermøder, dialogmøder, projektcaféer, kortlægningsrapporten og samtaler med og mellem borgere i

Landsbyfællesskabet. Den bygger også på vores
erfaringer og den lokale, kommunale og nationale
viden, vi har fået undervejs.
I strategiplanen kan du læse om de konkrete
indsatsområder, vi vil arbejde med i de kommende
år. Du kan læse om, hvordan vi er organiseret, om
hvordan vi samarbejder med kommunen, om det at
være frivillig og meget andet. Afsnittende kan læses
uafhængigt af hinanden.
Vores strategiplan er udarbejdet i samspil Norddjurs
Kommune. Der er kommunal opbakning til den og
planen hænger sammen med de kommunale udviklingsstrategier og handleplaner.
Strategiplanen findes også i digital form på hjemmesiden.
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Gjerrild og en flot kastanjeallé. Foto: Niels
Krogh
Andersen
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KORT OM ARBEJDET MED
LANDSBYKLYNGEN
FRA START TIL NU
Arbejdet med Landsbyklyngen startede tilbage i
2016, hvor en gruppe borgere, der repræsenterede
Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild, Glesborg, Ørum og
Stenvad, arbejdede sammen om at komme med i
den landsdækkende kampagne ” Landsbyklynger ”
støttet af DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Det lykkedes til fælles glæde og med støtte fra
Norddjurs Kommune.
Vi fandt meget hurtigt ud af, at det ikke er nemt at
etablere en landsbyklynge. Tværtimod er det meget
kompleks, indviklet, og det tager tid. Der er ikke en
fast model for, hvad en landsbyklynge er, hvordan
den bliver til, og der er mange forskellige aktører og
et helt lokalsamfund, som skal med – vi øver os og
bliver klogere.
Det landsbyklyngefrø, vi har sået, er begyndt at
spire og sprede sit rodnet. Vi oplever, at der lokalt
bliver stadig større forståelse for det, klyngen kan.
Der bliver stadig større forståelse for, at der ikke
behøver at være en konflikt mellem både at ville sin
landsby og sit område. Og der bliver stadig større
tillid til, at landsbyklyngen kan bidrage til samarbejde og udvikling på tværs af landsbyer.

Vi har arbejdet meget på at skabe politisk opbakning til landsbyklyngen og for en styrket politisk og
økonomisk prioritering af udviklingsbåndet i midten.
Politisk har man i højere grad fået øjnene op for, at
der skal gøres mere for ”midten”. Landsbyklyngen
bliver i stadig større grad set som en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med lokale løsninger.
Løbende har der været små og større konkrete
projekter som fx ”gækkebrevsudstilling med lokale
kunstnere”, ”Sysler og samvær”, ”Kontorfællesskab
og klyngekontor”, ”Blomstrende landsbyer” og ikke
mindst ”Det Maritime Hus i Bønnerup”. Arbejdet
med landsbyklyngen handler dog ikke bare om at
lave nye fælles tiltag, men også om at synliggøre
og benytte alt det, der allerede sker. Det er en vigtig
del af det kommende arbejde med landsbyklyngen.
Fremadrettet er der stadig mange opgaver, der skal
løftes, og strategiplanen er med til at folde dem ud.
Hvad vi når, og hvor langt vi kommer, afhænger i
høj grad af vores lokale indsats. MiN Landsbyklynge bliver det, VI GØR den til. Det, der kommer op at
stå, er det, vi rykker på.
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FIRE VIGTIGE GRUNDSTEN
I ARBEJDET MED
LANDSBYKLYNGEN

Et sammenhængende og dynamisk system, sikrer vækst og sammenhæng
rod til kvist
Side 137fra
af 291
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Vores midte skal være stærk
og blomstre af liv, glæde og
foretagsomhed også for de
generationer, der kommer efter os.

1: 2: 3: 4:
Vores midte skal være stærk og blomstre af liv, glæde og foretagsomhed
også for de generationer, der kommer efter os.

Borgerdrevet
indflydelse og
udvikling

Vi vil værdsætte
og styrke at I MIN,
er der et stort
lokalt engagement og stor vilje
til udviklingen af
lokalsamfundet. Vi
ved at den indsats
vi yder som civil
samfund rykker og
vi ved at med alle
de kræfter og den
lokale indsats kan
vi nå rigtig langt.

Tæt og ligeværdigt samarbejde med
Kommunen

Nytænkning

Vi skal turde udfordre vaner, kultur,
roller og strukturer
for sammen at
skabe mest mulig
værdi. At arbejde
i nye konstellationer, være
nysgerrige og stille
spørgsmål. Se
sammenhænge,
skabe overblik og
formidle muligheder.

Se lokal
udvikling i
et bredere
perspektiv

Vi arbejder med
Vi skal øve os i
PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING
at styrke samarat tænke ud over
bejdet med vores
forvaltning og
vores politikere. Vi
øver os hele tiden
i samskabelse
for kun med det i
fokus kan vi skabe
de bedste, rigtige
og mest holdbare
løsninger.

landsbygrænser.
Vi skaber ikke et
attraktiv område,
hvis vi lukker os
for meget om os
selv. Vi har meget
mere at byde på,
hvis vi samler og
koordinerer indsatserne og deler
erfaring og ideer.

Bæredygtige løsninger

Vi arbejder i MiN Landsbyklynge for bæredygtige løsninger.
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1: BORGERDREVET INDFLYDELSE
OG UDVIKLING
Vi er stærke på vores lokale engagement, og vi
har en stor vilje til at gå foran i udviklingen af vores
lokalsamfund.
Med alle vores lokale kræfter kan vi nå rigtig langt.
Derfor vil vi som borgere, foreninger og lokalt
erhvervsliv være med helt fremme i udviklingen af
”midten”. Vi vil lyttes til og inddrages tidligt, så vi får
stor indflydelse på strategier og løsninger.

Vi kender vores område, de daglige behov, og vi
har gode bud på, hvordan vi bevarer og udvikler
livet og sammenhængskraften i midten. Når vi inddrages i de afgørende beslutninger, der vedkommer
vores område, giver vores arbejde mening, og den
indsats, vi yder, får værdi. Dermed bliver der også
større opbakning til beslutninger og interesse i at
bidrage til at løse lokale udfordringer.

LIDT AF EVA SØRENSENS GULDKORN
”Samskabelse er det, som sker, når kommune,
borgere, foreninger og virksomheder arbejder
sammen om at udvikle og gennemføre projekter og initiativer, der skaber værdi for samfundet.”

“Der findes allerede mange eksempler på samskabelse rundt omkring i Danmark, og undersøgelser viser, at der udvikles bedre løsninger
med samskabelse, og det gælder indenfor alle
mulige områder”

”Samskabelse kræver, at man er åben overfor
at tænke nyt. Samskabelse er at finde ind i
det rum, hvor mulighederne kan ses, og hvor
løsningerne kan findes, og et samfund, der er
bygget på den tillid, som samskabelse fordrer,
har store muligheder”

“Forskning viser, at det er lettere at undgå
demotiverende konflikter og mistillid, når der
gennem samskabelse er bredt ejerskab til
løsningerne.”
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Samskabelseskonference for forvaltningsfolk, politikere og lokale borgere.
Ca. 30 personer deltog. Foto: Dorthe Lyk

Broen ved Sostrup Slot – At bygge bro er en vigtig del
af Landsbyklyngearbejdet. Foto: Sanne Keldy

Side 140 af 291
15

2: TÆT OG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE
MED NORDDJURS KOMMUNE
I Landsbyklyngen arbejder vi med at styrke samarbejdet med vores forvaltninger og politikere. Vi
arbejder for at udvikle dette samarbejde ligeværdigt. For os er der ingen tvivl om, at jo mere vi deler
viden og kompetencer, jo mere vi lytter til hinanden
og handler sammen, jo bedre bruger vi kræfterne,
og jo bedre bliver det, vi gør. Mange af vores lokale
udfordringer er så komplekse, at de skal belyses
og løses på tværs af interesser og aktører. Og de
skal løses med det langsigtede mål og den varige
forandring for øje.

MiN Landsbyklynge har bl.a. afholdt en konference
for forvaltningsfolk, politikere og frivillige med det
formål at styrke samarbejdet. Professor Eva Sørensen fra Roskilde Universitet ledte konferencen. Hun
er ekspert i den offentlige sektor og dens samspil
med frivillige, foreninger, erhvervsliv m.fl.
Hvis vi skal lykkes med at skabe og udvikle sammen på tværs af civilsamfund og forvaltning, er der
behov for vilje, engagement, mod og tillid. Vi skal
turde mødes, tænke og handle sammen på nye
og mere ligeværdige måder. Vi skal turde ”fejle” og
lære nye måder at udvikle sammen på.

Det er forskelligt hvordan vi har det med at udfordre vores Side
vaner
ogafdet
141
291vi plejer
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Der er stadig stor brug for, at vi øver. Vi har opfordret Norddjurs Kommune til at følge op på MiN
Landsbyklynges initiativ med en ny fælles konference for forvaltningsfolk, politikere og frivillige i landsbyklyngen, hvor vi kan arbejdet målrettet videre
med konkrete udfordringer og projekter.

Vi arbejder på flere måder med den politiske forankring. Læs mere herom under organisering/politisk
arbejde.

3: NYTÆNKNING
Vi kan ikke løse morgendagens problemer med
gårsdagens løsninger. Vi skal turde udfordre vaner
og strukturer og sammen gå nye veje. Vi skal turde
tænke og handle anderledes, end vi plejer, og ikke
mindst med andre, end dem vi plejer. En del af
vores lokalhistoriske identitet er, at vi har været og
er gode til at udnytte de lokale muligheder, vi er
opfindsomme og gode til at få ting op at stå, især
indenfor den enkelte forening eller landsby. Der
hvor vi måske er mest udfordrede er på vores vilje,
nysgerrighed og åbenhed til at arbejde sammen i
nye konstellationer og på nye måder.

I MIN landsbyklynge vil vi arbejde for at skabe et
innovativt og inspirerende miljø, som udfordrer
vanetænkningen, både i forhold til de løsninger, vi
skaber, og måden vi arbejder sammen på.
Det betyder ikke, at alt skal laves om og forandres.
Men det er altid godt at turde stille spørgsmål til sin
praksis som f.eks. hvorfor gør vi det, vi gør? Er der
noget, vi kan gøre smartere?

4: SE LOKAL UDVIKLING
I ET BREDERE PERSPEKTIV
Vi er alle vant til at kæmpe for det, vi har kært. Vi
kæmper bl.a. for vores interesser, vores landsbyer mv. Det skal vi blive ved med. Samtidig vil vi i
landsbyklyngen arbejde med, at vi også bliver mere
opmærksomme på, hvad vi kan gøre for hinanden,
hvad vi kan bidrage med til hinanden, hvad vi kan
lære af hinanden, hvad vi kan gøre sammen osv.

Der er det ”lille” landsbyfællesskab, og så er der
det ”store” klyngefællesskab. Hvad kan vi gøre
sammen for vores egn? Hvad kan vi gøre for at
alle landsbyer og landområder er dejlige steder at
bo, for at vores levevilkår ikke forringes, og for at
nye folk kommer til, så vi er flere til at løfte vores
område?
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BÆREDYGTIGE
INDSATSER OG LØSNINGER
Fælles for alt vi arbejder med i
landsbyklyngen er, at vi har fokus
på bæredygtighed.

De løsninger og indsatser, vi arbejder med i Landsbyklyngen skal være bæredygtige. Ikke bare tænkt
som holdbare, men også tænkt som bæredygtige
løsninger, der sikrer gode levevilkår for alle i landsbyklyngen både i dag og i fremtiden.

Sommer og sol og køer på græs.
Foto: Niels Krogh Andersen
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Vi arbejder med udgangspunkt i FNs definition på
bæredygtighed:
”Bæredygtighed er udvikling, som opfylder
nutidens behov, uden at bringe fremtidens
muligheder for at opfylde deres behov i
fare.”

Fælles for alt vi arbejder med i landsbyklyngen er, at
vi har fokus på bæredygtighed.
Mogens
Lyng
SideFoto:
143 af
291

Bæredygtighed opdeles som oftest i
tre overordnede kategorier:
Miljømæssig bæredygtighed handler f.eks. om
at skære ned på CO2, mindske affald, genbruge,
nedsætte forbrug og skabe gode vilkår for natur og
biodiversitet.
Social bæredygtighed handler f.eks. om fællesskaber, livskvalitet, mødesteder og alternative
boformer.

VERDENS MÅL
Bæredygtighed er en meget stor paraply at arbejde
med, og for at gøre bæredygtighedsbegrebet mere
håndgribeligt, vil vi bryde det ned i mindre bidder,
bl.a. ved at arbejde med FNs 17 verdensmål.
Målet er at bæredygtighed og verdensmål bliver et
helt naturligt fokus i landsbyklyngens udviklingsarbejde og i de konkrete projekter.

Økonomisk bæredygtighed handler f.eks. om at
handle lokalt og at indgå i økonomiske fællesskaber
som f.eks. kooperativer og bytteøkonomi.
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OVERORDNET VISION
Vores midte skal være stærk og blomstre af liv,
glæde og foretagsomhed – også for de generationer,
der kommer efter os.
Sammen udvikler vi et bæredygtigt, sammenhængende og levende lokalsamfund.
Sammen skaber vi rammer for et trygt og inspirerende hverdagsliv med plads til ”det nære”, “det sære”
og ”det store”.
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Broen ved Det Maritime hus
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INDSATSOMRÅDER
OG 2020 MÅL
I forlængelse af visionen vil indsatsområderne i dette afsnittet blive udfoldet. Under hvert indsatsområde er der både opstillet nogle helt klare visioner og
nogle mål for, hvad vi ønsker at få igangsat i 2020.

Indenfor hvert indsatsområde er der oplistet en række
ideer på en "tørresnor". Disse ideer er samlet op undervejs på borgermøder, projektcafeer mv. og hænger
til fri afbenyttelse. Og der er altid plads til flere.

Ellegaarden i Gjerrild. Foto: Niels
Krogh
Andersen
Side 147
af 291
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MODEL OVER DE 11 INDSATSOMRÅDER, SOM GENSIDIGT HAR INDFLYDELSE PÅ HINANDEN

1. Attraktive og
socialt bære
dygtige landsbyer
11. Synliggørelse

og landområder

2. Lokal identitet

af landsbyklyngen

og fællesskab
på tværs

10. Målrettet
arbejde med
bosætning

9. Kreativitet
og kultur
der rykker

3. Nye

VORES MIDTE SKAL VÆRE
STÆRK, OG BLOMSTRE AF LIV,
GLÆDE OG FORETAGSOMHED OGSÅ FOR DE GENERATIONER,
DER KOMMER EFTER OS

Sammen udvikler vi et bæredygtigt, sammenhængende og levende lokalsamfund.
Sammen skaber vi rammer for et trygt og
inspirerende hverdagsliv med plads til "det
nære", "det sære" og "det store".

bo- og livsformer

4. En holdbar
skoleløsning

8. Fremtidige
5. Et godt børneliv

bæredygtige
mobilitets

og en særlig

løsninger

ungdomsindsats
7. Erhvervslivet i
og for midten

6. En endnu
grønnere og mere
klimavenlig midte
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ATTRAKTIVE OG SOCIALT BÆREDYGTIGE
LANDSBYER OG LANDOMRÅDER
Alle vores landsbyer har gode muligheder for at
(for)blive levende landsbyer. Der er dog også bump
og huller på vejen – i nogle landsbyer flere end i
andre. Vi ser et landsbybillede, der i større eller
mindre grad er præget af nedrivningsmodne ejendomme, haver fyldt med skrammel, dårligt renoverede huse og mange ”til-salg” skilte. Flere steder
kører man forbi lukkede butikker, og man fornemmer konsekvenserne af en kommunal prioriteret
centraliseringspolitik, der ikke har været til fordel for
midten.
Det er vigtigt, hvis vi fortsat vil have levedygtige
landsbyer, at vores landsbyer er attraktive og gode
at leve i. Attraktive landsbyer er smukke, imødekommende, trygge og har god natur og gode
fællesskaber.
Statens kommissorium for levedygtige landsbyer
peger på, at kvaliteten ved landsbyerne skal højnes
ved at have fokus på de potentialer, som kendetegner landområderne: natur, ro, tryghed, nærvær, fællesskaber og gode mødesteder. Udvalget anbefaler
landsbyklynger som en metode til at sikre en positiv
lokaludvikling, hvor landsbyerne går sammen om at
være mere og kunne mere.

Smukke landsbyer kræver, at vores landsbyer fremstår i ”god stand”. Vi skal nedrive udtjente og ikke
bevaringsværdige ejendomme.
Det kræver tilstrækkeligt med attraktive og miljørigtige boliger samt begrænsning af udslidte og
usunde huse at skabe en landsby i balance.
God adgang til naturen kræver, at vi værner om de
grønne områder i og uden om vores landsbyer, og
der er god tilgængelighed til naturen.
Historiske bygninger og kulturarv giver (bl.a. ifølge
Realdania) landsbyen identitet og historisk dybde.
Det er dokumenteret, at velholdte kulturarvsmiljøer
tiltrækker bosættere, erhverv og turister og giver
økonomisk vækst. Vi skal identificere og værne om
vores historiske bygninger og landsbystrukturer.
Vi skal understrege det unikke i vores landsbyer og
udnytte det særlige potentiale, vores landsbyer hver
især har.
Norddjurs Kommune kan bl.a. støtte arbejdet med
at gøre vores landsbyer attraktive via fleks-puljemidler, by- og landdistrikt-midler, nedrivningspulje
og samskabelsesprojekter.

Et godt landsbyfællesskab kræver, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte byen og fællesskabet, en god dialog, en god og gensidig respekt
samt gode steder at mødes.
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Kommunen skal som en del af den nye planlov
lave en plan for udviklingen af Fjellerup, Stenvad,
Bønnerup, Glesborg, Ørum og Gjerrild. Det er
vigtigt for klyngen med meget høj grad af borgerinddragelse i det arbejde. Både for at skabe de
bedste løsninger og for at sikre et lokalt ejerskab
til planerne. Vi har derfor opfordret til at landsbyer,
landsbyklynge og Kommune sammen løser opgaven. Klyngen har længe haft en plan om at mødes
med de enkelte landsbyer.
2) Sekretariatsbestyrelsen vil sammen med kommunen og lokale arbejde for at ikke attraktive boliger nedrives eller restaureres med kommunalstøtte
fra nedrivningspuljer og byfornyelsesmidler.

Tørresnoren

• Bygge fremtidens huse og være pionere på
fremtidens landsbyer
• Arbejde med omdannelses- og temalandsbyer i
samarbejde med Norddjurs Kommune
• Se landsbyerne i sammenhæng med det grønne
danmarkskort og muligheden for at skabe sammenhængende naturområder
• Bedre udnyttelse af kommunale arealer i landsbyerne
• Arkitektvejledning i forbindelse med renovering
af historiske ejendomme
• Villaer som ”fritidshuse”
• Opsætning af særlige ”landsbyklyngebænke”.

3) Hvis der er lokal opbakning, vil vi etablere ”MIN
Landsbyklynges Bosætningsfond”. Formålet er at
skabe større kvalitet i boligmassen, øget bosætning, mere klimavenlige boliger – og mere socialt
bæredygtige landsbyløsninger.
4) Vi arbejder i den nuværende styregruppe for
en ændring af Norddjurs Kommunes ”Midtbånd”,
således at ”Midtbåndet” ikke kun centrerer sig om
tre byer, men at hele vores klyngeområde udgør
”Midtbåndet”.
5) Vildt blomstrende landsbyer: Biavlerforeningen
forsætter deres arbejde med at sprede glæde med
vilde blomster. De giver gratis frø til husejere og
arbejder for en løsning med Norddjurs Kommune
om flere blomster i grøfterne til gavn for insekter og
god natur.
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DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vil bo i unikke landsbyer, der alle har noget at byde på og til sammen har det hele
Vi vil bo smukt og trygt mellem historiske bygninger og fremtidens huse
Vi vil kunne tilbyde de boligformer og landsbymiljøer, der efterspørges
Vi vil værne om og bruge kulturarvsmiljøer som løftestang for området
Vi vil have socialt bæredygtige landsbyer og gode sunde boliger
Vi vil arbejde innovativt med klimavenlige og grønne løsninger i landsbyerne
Vi vil have giftfrie, blomsterrige landsbyer til gavn for insekter og god natur
Vi vil have stor indflydelse på udviklingen i vores landsbyer
Vi vil arbejde for at naturen er tilgængelig i og omkring vores landsbyer
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LOKAL IDENTITET OG FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS
Arbejdet med MiN Landsbyklynge har været en
øjenåbner for, hvad vi kan sammen, og hvem vi er
sammen. Vores fællesskab og kendskab til hinanden på tværs af landsbyer er vigtig for vores sammenhængskraft. Landsbyen er et forholdsvis lille
fællesskab, hvor det ”store” fællesskab kan byde
på meget mere til glæde for mange. Ved at dyrke
fællesskabet skaber vi bedre rammer for såvel
personlig trivsel som for udviklingen af et levende
lokalsamfund.
Noget af det, der binder os sammen, er vores egnshistorie. Den giver os en forståelse for det sted, vi
bor, og for dem, vi bor her med. Vi har en spændende egnshistorie, der knytter mange fælles bånd. Et
meget tydeligt eksempel på det er Gjerrildbanen,
der blev anlagt 1911, og som blev egnens pulsåre

i lokalsamfundet i næsten 50 år. Banen snor sig
diagonalt gennem klyngen fra Ramten/Stenvad til
Gjerrild. Den skabte vækst, iderigdom og virkelyst i
vores stationsbyer og bandt vores område sammen
på mange måder.
Noget andet, der gør, at vi knytter bånd, er, når vi
mødes og sludrer eller gør ting sammen. Det kan
være i skolen, i idrætshallen, på legepladsen, hos
købmanden, til koncert, i en forening mv. Det er
vigtigt, at vi har gode steder, hvor vi kan mødes på
tværs af landsbyer og aldre om at opleve eller gøre
noget af alt det, der interesserer os. Og at vi også
rammer bredt med de aktiviteter, vi tilbyder rundt
om i landsbyklyngen, så der er noget for alle. Samtidig skal vi koordinere vores tilbud, så får vi mere
ud af mødesteder, arrangementer og aktiviteter.

DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE
• Vi vil synliggøre og tage afsæt i vores
fælles kulturhistorie
• Vi vil skabe gode rammer for ”det store
fællesskab” – fællesskaber på tværs af
landsbyer
• Vi vil have gode mødesteder af forskellig
karakter, hvor der er noget at samles om
for alle
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Mødestedsprojekt DMH: I MIN Landsbyklynge
har vi været involveret i arbejdet med etablering af
Det Maritim Hus på Bønnerup Havn. Formålet med
dette mødested er at skabe bedre mulighed, for at
folk kan udfolde sig på, ved, i, over og under havet
på tværs af Maritime interesser. Projektet startede
på en projektcafé og drives nu i egen foreningen
i tæt samspil med MiN Landsbyklynge og andre
interessenter. Der søges midler til forbedring af de
fysiske rammer. Læs mere på https://www.facebook.com/Boennerup.Strand/

Tørresnoren
•
•
•
•
•
•

Kulturelle- og sociale fælles arrangementer
Fælles fredagsbar
Fællesspisninger
Lokalhistoriske foredrag, vandringer o.lign.
Aktiviteter for ældre på tværs af klyngen
PopUp-restauranter for hele klynge på nye
særlige spots
• Fælles kontingentkort på tværs af foreninger
• Fælles båldag

2) Mødestedsprojekt Mosebruget: Visionen med
projektet er at udvikle Stenvad Mosebrug til i højere
grad at være et fyrtårn for vores område. Mosebruget formidler en stor del af vores fælles egnshistorie, stedet er den gamle kommunes ”kultur- og
samlingssted”, og det er et godt sted for projektmagere og ildsjæle. Mange lokale har et stort hjerte for
stedet, og i arbejdet med landsbyklyngen er mange
kommet med ideer til alt det, stedet også kan bruges til. Landsbyklyngen har sammen med Mosebruget, lokalt erhvervsliv, foreninger og Norddjurs
Kommune søgt om midler til nytænkning af dette
vigtige Kulturarvsmiljø. Alle, der har lyst, bliver inviteret til at deltage i processen undervejs, såfremt
ansøgningen går igennem.
3) Vi vil søge midler til en klimavenlig Tiny House
Klyngekaret med kæmpe fortelt, som kan foldes ud,
hvor der foregår arrangementer eller på smukke
spots midt i naturen, hvor man vil lave sociale,
kulturelle eller faglige arrangementer.
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NYE BO- OG LIVSFORMER
De senere år har der været en stigende interesse
for at tænke i alternative måder at bo på. Fx ‘Tinyhouses’, Offgritt og forskellige typer af bofællesskaber o.lign. Det skyldes mange forskellige faktorer,
bl.a. at mange i høj grad prioriterer at passe godt på
miljøet; at stadig flere søger en hverdag, hvor man
kan deles om fælles haver, rum, aktiviteter, børnepasning, praktiske opgaver, livsfilosofier og meget
andet. Og drømmen om en hverdag hvor der er
mere tid til nærvær, familie, drømme og interesser.
Den søgning er særlig tydeligt i vores nabokommune Syddjurs, som er blevet til kommunen, hvor
unge iværksættere ønsker at etablere bofællesskaber. Her findes f.eks. projekterne Friland, Grobund,
Land.Skab, og Nyboskab. Karakteristisk for disse
iværksættere er, at de har et stort drive, er ret idealistiske og nytænkende og at de har et stort socialt
overskud, som også det omkringliggende samfund
mærker positive virkninger af. Samtidig søger de
ofte ud på landet, hvor der er flere muligheder og
billigere huse.

Vi har særligt i midten af Norddjurs erfaringer med
bofællesskaber og især kollektiver fra sidst i 60’erne
og starten af 70’erne. Alternative boformer er altså
en del af vores lokale historie og kultur. Det ønsker
vi at bevare og arbejde aktivt videre med. Flere af
disse kollektiver havde tæt kontakt med kollektiverne i Syddjurs særligt omkring Gravlev.
I MIN Landsbyklynge ønsker vi at udnytte den nationale tendens og genoptage vores lokale fortælling.
Vi har pt. mange nedlagte landbrugsbygninger til
salg, og vi har lave huspriser, som vi kan udnytte
positivt i forhold til dette segment.
Hvis vi skal ”med på beatet”, skal vi gøre noget. Vi
skal ”opdages” som et attraktivt område for folk, der
går med disse tanker. Det kan vi gøre ved i højere
grad at have fokus på at synliggøre vores mange
muligheder. Vi skal i det hele taget være på beatet
med fremtidens huse og boformer og være en større del af netværkerne her.

Side 155 af 291
30

Masser af mulighed for kreativ udfoldelse

Selvforsyning

Stadig flere søger det nære liv på landet fx med plads til høns og
tid til udeliv og selvforsyning. Foto (hele siden): Bodil Richardt
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Lave et temamøde om emnet i forbindelse med
en projektcafe, hvor kommunen inviteres med.
2) Søge midler til at lave et oplæg om bofællesskaber, fremtidens huse og boformer. Afholdes på
Stenvad Mosebrug med kort historisk perspektiv.
3) Sammen med Norddjurs Kommune ligge en
plan for hvordan vi kan arbejde videre med dette
område.
4) Sammen med Norddjurs Kommune synliggøre
vores mange nedlagte landbrugsejendomme som
familiebofællesskaber.

Tørresnoren

• Møde med regionen omkring et evt. samarbejdsprojekt.
• Forsat samarbejde med Norddjurs Kommune om
grunde, planer, synliggørelse mm.
• Lave bofællesskabsprojekter som ”landsbyeksperiment”. Flere familier flytter ind i samme
landsby, måske i klyngehuse, hvor de har haver,
legeområde mm. i fællesskab, som de er i gang
med at gøre i Rosmus, Syddjurs.
• Etablering af et ”gård-selvforsynings-bofællesskab” (der har været en konkret forespørgsel).

5) Etablere et stærk fagligt og tværfagligt netværk
omkring denne indsats.

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
• Vi vil sammen med Norddjurs Kommune arbejde på en plan, der gør det nemmere at lave
bofællesskaber/alternative boformer i vores område.
• Vi vil arbejde sammen med Norddjurs Kommune synliggøre vores område.
• Vi vil sammen med Norddjurs Kommune følge med i, hvad der kendetegner fremtidens huse
og boformer, så vores lokale boligtilbud i størst muligt omfang matcher efterspørgslen.
• Vi vil arbejde sammen med andre landsbyklynger, kommuner, region mm. om fremtidens
bofællesskaber og miljørigtige byggerier.
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EN HOLDBAR SKOLELØSNING
Skolen er vigtigt for sammenhængskraft og bosætning

En god, tryg og samlende skole gør vores lokalsamfund levende. Casestudier viser, at skoler i
landdistrikter udgør et vigtigt samlingspunkt, der
binder området socialt sammen på flere måder.
Først og fremmest danner skolen baggrund for
lokale arrangementer og foreningsliv, der går på
tværs af aldersgrupper, og som også foregår udenfor skoletiden. Casestudierne viser også, at skolen
tillægges stor betydning for et områdes kulturelle
identitet som lokalt mødested og omdrejningspunkt
– selv blandt forældre, der benytter andre lokale
skoler og blandt unge, der er fraflyttet egnen, men

som kommer hjem engang imellem. Flere cases
peger på risikoen for, at en skolelukning på længere
sigt kan påvirke foreningslivet negativt. Dels som
følge af at forældre og børn lægger deres engagement på den nye skole i naboområdet, og dels som
følge af en ændret tilflytning og befolkningssammensætning. Kilde: ”Skoler i landdistrikter, Teknologisk Institut, gennemført for Velfærdsministeriet”.
En god og tryg skolestruktur tiltrækker børnefamilier
og bosættere, som har forventninger til det sted, de
flytter til og det sted, hvor deres børn skal vokse op.
Dem skal vi forsat kunne tiltrække.

VISIONEN OM ET GODT
OG BÆREDYGTIGT SKOLE
TILBUD

Leg og bevægelse ”Tumlastik” i
Gjerrild – alle er velkomne
34

• En skolestruktur, hvor børn og unge er
trygge, trives og lærer
• En skolestruktur, som fastholder og
udvikler børneby-tanken
• En skolestruktur, der samler os på tværs
af landsbyer
• Et skoletilbud, hvor lokalsamfundet er en
stærk støtte og medspiller
• Et skoletilbud, hvor vores børn og unge
lærer de andre fra klyngen at kende
• Et skoletilbud, hvor børn og unge engageres i vores lokalsamfund
• Et skoletilbud i tæt samspil med kommunens øvrige skoler og vores lokale
potentialer
Side 159 af 291

Skolesituationen i MiN Landsbyklynge

Kommunale besparelser har i 2018 medført en
besparelse på skoleområdet i Norddjurs Kommune.
Skoletilbuddet i MiN Landsbyklynge er pt:
• En kommuneskole 0. – 6. kl. Fællesledet afd.
Glesborg
• En kommuneskole 0. – 6. kl. Fællesledet afd.
Ørum
• Kommunaloverbygning i Grenå 7. – 9. kl.
• En friskole i Gjerrild 0. – 9. kl.
• Sandsynligvis en kommende friskole i Ørum 0.
– 10. kl.
Der arbejdes i dag hårdt på at finde de bedst
mulige løsninger inden for de givne rammer både i
kommuneskoledelen og friskoledelen.

Mål og handlinger 2019/2020

Landsbyklyngen kan til en hver tid bruges som fælles platform for sparring og positiv dialog. Vi håber
at gå en fremtid i møde, der lever op til vores vision
for et godt og bæredygtigt skoletilbud.

Inden for forskningen peger de fleste
undersøgelser på, at der er stordriftsfordele
ved at nedlægge små skoler og muligvis
også øget kvalitet i undervisningen. Der er
imidlertid også undersøgelser, der stiller
spørgsmålstegn ved stordriftsgevinsterne
set i forhold til de omkostninger, de enkelte
lokalsamfund må betale. Endelig bør skolenedlæggelser ses i lyset af Trivselsundersøgelsen 2015 – en spørgeskemaundersøgelse, der rummer svar fra 470.000 elever
fra alle danske folkeskoler. Her viser det
sig at de mindste skoler under 200 elever
scorer markant højere end de større skoler
inden for ”faglig trivsel”, ”ro og orden”,
”medbestemmelse” og ”fysiske rammer.
De kvantitative og statistiske analyser viser
overordnet, at befolkningsudviklingen og
antallet af børnefamilier er præget af større
tilbagegang i landdistriktsområder, hvor
der er lukket skoler end i områder, hvor der
fortsat eksisterer skoler.1
Kilde: Center for landsdistriktsforskning.
Center for landsdistriktsforskning (2016):
Skolelukninger på landet. En undersøgelse
af skolelukningsforløb i Tønder Kommune
2010-11 samt lukningernes konsekvenser
for de berørte lokalsamfund, Syddansk
Universitet 2016.

1

Naturen er en af områdets
store potentialer – for alle aldre
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ET GODT BØRNELIV OG
EN SÆRLIG UNGDOMSINDSATS
Vi lavede i sommeren 2019 en fælles opdagelsestur – ”Bus og bobler” med det formål at sætte fokus
på et godt ungdomsliv på landet og få forskellige
aktører til at mødes og ”boble” sammen.

I landsbyklyngen har vi fokus på ”Det gode børne- og ungdomsliv i klyngen”. Det skal være fedt
at være barn og ung i MiN landsbyklynge. Landet
kan noget – byen kan noget andet. Vores børn skal
vokse op i trygge og inspirerende omgivelser, og
vores unge skal være stolte af at komme fra MiN
Landsbyklynge. De skal kende hinanden på tværs
af landsbyer og skoler, og de skal være glade for
det fællesskab, de er en del af.

Mål og handlinger 2019/2020

De skal have lige muligheder som børn i byen for
nære fællesskaber og spændende fritidstilbud. De
skal have gode steder at mødes i området på tværs
af landsbyerne.

2) En til tre unge-dage i DMH for at få flere unge
med

Vi ønsker, at de unge, der vokser op i MiN Landsbyklynge, inspireres til at være aktive medborgere.
Det vil ikke kun gavne lokalsamfundet, men også
de unge selv. De får kompetencer med sig, de kan
bruge videre i livet.
I landsbyklyngen er vi optagede af, at alt ikke
behøver at være så aldersopdelt. Vi vil arbejde for,
at børn, unge, voksne og ældre i højere grad kan
få glæde af hinanden på tværs af generationer fx
omkring fælles interesser.
Vi har i forbindelse med etableringen af klyngen i
samarbejde med DGI arbejdet på at samle forskellige aktører, der kan bidrage til at styrke det gode ungdomsliv i Landsbyklyngen. Herigennem har vi dannet
”Gro-Ung - netværket”, som alle er velkomne i.

Se video fra turen her:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKAKvSlRLE

1) Styrket samarbejde mellem lokale foreninger og
den nye skolestruktur

3) Opstarte et eventforløb med udgangspunkt i at
få unge involveret i eksisterende events og arrangementer i samarbejde med ungdomsforeningen
"Aktørerne"
4) Fortsat holde fast i GRO-UNG netværket

Tørresnoren

• Fælles ungdomsarrangementer for, med og af
unge
• Gode cykelforbindelser til bløde trafikanter
• Projekter og aktiviteter på tværs af aldre
• Søge midler til støtte af særligt udsatte unge
• Drop-in fodbold
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DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
• Vi vil være børnenes og de unges egn. Den
egn de kender, er stolte af, aktive i og vender
tilbage til
• Vores børn skal vokse op i trygges og inspirerende omgivelser med rig mulighed for at udfolde sig
• Vi vil have et tæt samarbejde mellem skoler og
lokalsamfund
• Vi vil tilbyde gode lettilgængelige fritidstilbud til
alle unge inden for sport, friluftsliv og kultur
• Vi vil styrke unges engagement, initiativ og evne
til at gennemføre egne projekter og ideer
• Vi vil arbejde for, at de unge bliver en aktiv og
bidragende del af vores lokalsamfund
Fodbold ved Ørumhallen

Ungedag i Det Maritime Hus i Bønnerup
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EN ENDNU GRØNNERE OG
MERE KLIMAVENLIG MIDTE
Naturen er noget af det mest værdifulde i vores område. Det er den vigtigste årsag til, at vi bor her, og
til at turisterne kommer. Vi elsker at bruge den og
være i den. Derudover er den i sig selv vigtig som
levested for en mangfoldighed af dyr og planter.
Gennem lokalt forankrede initiativer ønsker vi at
bevare, fremme og om muligt genskabe den vilde
natur; på landet, ved kysten og i havet med henblik
på at skabe bedst mulige betingelser for biodiversitet og gode rammer for både dyr og mennesker.

DET VI VIL I MiN LANDSBYK LYNGE
• Vi vil skabe en god fremtid for vores
børn. Vi vil tage ansvar for klimaet og
naturen.
• Vi vil styrke biodiversiteten – en rig og
utæmmet natur
• Vi vil skabe gode muligheder for at bruge
naturen aktivt og rekreativt
• Vi vil bruge naturens ressourcer nøjsomt
og bæredygtigt
• Vi vil tage et lokalt ansvar for globale
klimaudfordringer

Vi skal styrke Kystbåndet og være i med i udviklingen af strategier og planer for dette nye kommunale
fokus/udviklingsområde. Vi skal være bevidste om
værdien af alt det ”grønne” i vores område, hvilket
passer ind i det både globale og nationale fokus på
klima og biodiversitet. Naturen åbner op for tusindvis af gode oplevelser og uformelle møderum.
Det er vigtigt, at vi forholder os til den klimaudfordring, som vi står overfor, og som har stor betydning for den verden, vores børn skal leve i. Klimaudfordringen er så alvorlig at den også kræver, at
vi tager et medansvar og arbejder for nye løsninger
på lokalt plan.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Starte et samarbejde med lokale, fagfolk og
Norddjurs Kommune, som skal kortlægge vores
stedbundne naturværdier og lægge en strategi for
brug og beskyttelse af naturen i vores område.
2) Vildt blomstrende veje og landsbyer til glæde
for vores insekter. Der arbejdes på at lave en plan
med Norddjurs Kommune og deres gartnere om,
hvordan der fx i grøftekanter og på kommunale
arealer kan etableres bedre livsbetingelser for de
blomster, der er vigtige for vores insekter. Antallet
af flyvende insekter er faldet drastisk over de sidste
25 år. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at der er
nektar- og pollenproducerende blomster igennem
hele sæsonen. Biavlerforeningen er initiativtager på
projektet.

Side 163 af 291
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3) På Stenvad Mosebrug arbejdes på en udstilling om naturen i det fredede område ved Dystrup
Ramten Søerne inkl. skiltning i området. Udstillingen laves i samarbejde med fagfolk, projekt ”Vilde
oplevelser og Varieret Natur”, Norddjurs Kommune
og Stenvad Mosebrug. Det kan evt. kobles med
projekt om kunstspor i 2020.
4) Vi inviterer til tæt samarbejde med Norddjurs
Kommune omkring kommunens arbejde med den
nye ”kystbåndsstrategi”, hvor der også er fokus på
beskyttelse og benyttelse af vores kyst og hav.
5) Vi ønsker at medvirke i samarbejdet omkring en
Maritim Nationalpark, der skal gå ud for Djurslands
Østkyst. En Maritim Park, som kan langtidssikre de
rekreative interesser og beskytte havmiljøet ved
vores fiskerige og attraktive kyster.
6) Det Maritime Hus planlægger at de sammen med
foreningerne Levende Hav og Havets Parlament vil
lave et større Event i sommeren 2020. Formål er at
sætte fokus på beskyttelse af vores havmiljø.

Særligt de østvendte klinter er ideelle til lystfiskeri,
snorkling og UV-jagt. Det kan en Maritim Naturpark
bidrage til at fastholde. Foto Niels Krogh andersen

Tørresnoren

• Etablering af en ”Havhave”
• Fortsat prioritering af naturområdet ved Dystrup
Rampen Søerne, evt. arbejde med at udvide
arealet.
• Bedre afmærkning af stier
• Arbejde for mere vild skov og flere offentlige
skov- og naturområder.
• Etablering af nyt stiforløb og evt. tematiserede
ruter
• Madskoler i naturen
• Delemarkeder – fysiske og ”sites”
• Fælles sanketure
• Planer for brugen af det åbne land og beskyttelse af drikkevandsområder evt. med skovrejsning
og statslige opkøb af arealer
• Organiserede naturklubber
• Naturhistorisk formidling
• Selvforsyning/egenproduktion

Tranerne ved Fuglsømose. Side 164 af 291
39

ERHVERVSLIVET I OG FOR MIDTEN
Det er kendetegnende for vores landsbyklyngeområde, at der er mange større håndværksvirksomheder og mange jobs relateret til produktions- og
turistområdet. Derudover arbejder flere inden for
sundhed og læring, fødevarer og landbrug, rådgivning og kreative erhverv.
Det er endnu lidt uvist for os, hvor meget erhvervslivet kender til hinanden på tværs af brancher og
virksomheder. Vi er heller ikke skarpe på, hvilke behov de forskellige brancher har. Til vores dialogmøde med repræsentanter fra erhvervslivet oplevede
vi ret varierende behov hos de forskellige erhvervsdrivende. Fx i forhold til behovet for netværk. Her
var det tydeligt, at de større virksomheder orienterer
sig imod Business Djursland og Erhverv Grenaa,
hvorimod de mindre virksomheder fremhævede, at
de gerne ville netværke lokalt.

Vi har brug for faglige fællesskaber og for
at have nogen at ” dele frokosten med ”.
Billedet her er fra en frokost i kontorfællesskabet.
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I forhold til enmandsvirksomheder, pendlere, og
projektmagere mv. ser vi en tendens til, at de folk,
der bosætter sig i vores område, ofte pendler til de
større byer eller går med en drøm om at starte en
lille virksomhed, som de kan leve helt eller delvist
af. Noget af det, vi hører, er, at denne gruppe efterspørger netværk og socialt fællesskab, men også
sparring fx i forbindelse med opstart, kompetenceafklaring og faglige råd som hjælp til regnskab,
markedsføring, lovgivning o.lign.
Det lokale erhvervsliv tager et stort medansvar for
at være med til at styrke og fastholde livet i vores
område. Der er generelt en tydelig holdning til, at
det er nødvendigt, at vi i lokalsamfundet selv tager
hånd om udviklingen og løfter midten i fællesskab.
Flere af de større virksomheder udtrykker også
ønske om i højere grad at støtte op om opstartsvirksomheder.

Kontorfællesskabet på Stenvad Mosebrug
er i høj grad et mødested/netværk for
mikrovirksomheder, arbejdsløse akademikere, projektfolk, o.lign. Kontoret giver
gode muligheder for at være i et arbejdsfællesskab med andre og for at kunne arbejde tæt på hjemmet, hvad enten man er
selvstændig, pendler, freelance, studerer
o. lign. Her kan man dele frokost, viden,
dagens grin og opgaver. Derudover bliver
lokalerne brugt af biavlerne, landsbyklyngens arbejdsgrupper og andre foreninger.
Side 165 af 291

I MiN Landsbyklynge opfordrer vi til at alle handler i
lokale butikker, hos lokale håndværkere, producenter osv. i videst muligt omfang. Så bliver pengene
i vores område, vi støtter erhvervsdrivende, og vi
handler bæredygtigt.
Der er pt. erhvervspulje under Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget samt støttemuligheder ved
Erhvervshus Midtjylland.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil samle erhvervslivet for at høre, hvordan vi
som landsbyklynge kan støtte op om den, og for at
høre hvad de kan og har lyst til at bidrage med til lokalsamfundet og arbejdet med klyngen. Fyraftenmøde
med spisning samt god tid til at mødes og snakke.
2) Vi vil søge midler til at formidle gode historier fra
Erhvervslivet i midten og til at synliggøre og udvikle
Kontorfællesskabet på Mosebrugscentret, således
flere opdager tilbuddet og kan få glæde af kontorfaciliteterne og netværket omkring det.

DET VI VIL I MiN LANDSBY
KLYNGE

3) Vi vil invitere erhvervslivet til en drøftelse
omkring etablering af MiN Landsbyklynges Bosætningsfond.

Tørresnoren
•

•
•

•
•

•
•

Etablering af fælles netværksgruppe for selvstændige, der arbejder inden for sundhedsområdet
Markeder med lokale varer i sommermånederne
Samarbejde med Norddjurs Kommune om støtte
til fødevarenicheproduktion, og andre typer af
opstarts virksomheder
Fælles sociale arrangementer i det lokale erhvervsnetværk
Synliggørelse af de gode muligheder der er for
selvstændigt erhverv i området, fx billige boliger
med masser af plads, god afstand til Århus –
Randers.
Lokal hjælp til iværksættere
Udvikling af samarbejde med Coop – udviklingsprojekt og salg af lokale varer, markeder mm.

Husk at handle lokalt. Foto: Gjerrild Købmand

• Vi vil skabe gode vilkår for lokale
produktionsvirksomheder
• Vi vil skabe gode vilkår for mikrovirk
somhed og iværksætteri
• Vi vil skabe gode vilkår for turisterhvervet
• Vi vil støtte op om at Erhvervslivet er tæt
samarbejdspartner til skolerne
• Vi vil kontinuerligt arbejde på at
erhvervslivet og landsbyklyngen er
tætte samarbejdspartnere
Side 166 af 291
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FREMTIDIGE BÆREDYGTIGE
MOBILITETSLØSNINGER
Vores område skal hænge sammen. Det betyder, at
vi skal kunne komme rundt og til og fra området på
fornuftig vis. Lokalt har vi brug for at kunne komme
til skole, læge, indkøb, faciliteter, arrangementer i
landsbyklyngen mm. Vi har også brug for at besøge
hinanden på tværs af landsbyer for at styrke det
sociale fællesskab og kendskabet til hinanden i
klyngen.
Fra kortlægningen ved vi, at 55 % af respondenterne vurderer ”En god infrastruktur” til at være
det vigtigste emne for klyngen at samarbejde om i
fremtiden. Flere peger på, at de ønsker sig, at der i
området arbejdes for et velfungerende fibernet, og
at der er større fokus på mobilitet og transport.
MiN Landsbyklynge har i de seneste årtier oplevet
hvilke konsekvenser, den øgede centralisering har,
når bl.a. offentlige servicetilbud (bibliotek, skoletandlæge, borgerservice mm.) og uddannelsessteder lukkes ned i området. Dette har medført et øget
behov for transport. Og den enkelte har dermed
behov for en effektiv logistik. Samtidig har området
oplevet, at der lukkes lokale og regionale busruter,
flex-taksterne stiger voldsomt, og de enkelte familier kører mere og mere.
Mobilitet er væsentligt, når både yngre og ældre
borger tager beslutning om, hvor de vil bo. Hvad
enten det er at blive boende – minimere fraflytning – eller når de vælger, hvor de vil bosætte sig
– tilflytning. Mobilitet er af afgørende betydning,

2
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hvis det skal være attraktivt at bo på landet. Flere
potentielle tilflyttere fra studiebyen Aarhus fravælger
vores område, fordi det er alt for bøvlet for dem og
deres venner at komme hertil uden bil.
I rapporten og idekataloget ”SMART transport” fra
Center for Landdistriktsforskning2, beskrives det, at
mange af de transportinitiativer, der er sat i gang, vil
blive smartere, hvis de sammentænkes og koordineres, samt hvis der kunne blive udviklet en række
fællesskabsdannende modeller for fragt af varer og
services til landbefolkningen. Disse erfaringer og
mange andres erfaringer er væsentlige at bygge
videre på.
Derfor vægtes både samskabelse og problemudfoldelse, når de langsigtede kreative løsninger findes,
for at sikre mobiliteten i Klyngen. Væsentligt er det
også, at vi har fokus på at øge bæredygtigheden,
så der fx bliver behov for færre privatbiler, en bedre
udnyttelse af brændstof og helt sikkert færre tomme
busser. De kreative løsninger skal i spil – ikke kun
ift. at flytte mennesker rundt, men også ift. hvad
kan vi lige så godt ordne hjemmefra. MiN Landsbyklynge ser sikring af mobilitet som et afgørende
fundament for, at vi kan leve og bo på landet, og
det gælder både unge, ældre og folk med særlige
behov – både til hverdag og fest.

www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/vaerktoejskasser/smart-transport
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Ørum – Et af de busstoppesteder der stadig er aktivt.

Det skal være nemt at komme til og fra klyngen og rundt mellem landsbyerne.

Side 168 af 291
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Igangsætte blafferstop i Bønnerup og Gjerrild
som spydspids/forsøg. Gerne sammen med flere
interesserede landsbyer.
2) Afvikle mindst et borgermøde om mulige løsninger og samskabe de lokale fremtidige løsninger i
samspil med fagfolk
3) Bruge kommunens ekspertise (transportafdelingen i teknisk forvaltning kan give inspiration,
knowhow, kontakter til andre kommuners initiativer
og til at komme ud til den lokale befolkning)
4) Lægge pres på regionen – for at de er med til at
skabe nye varige løsninger for transport ud i verden

Tørresnoren

• Organiseret blafferservice (blafferstop med skiltning og bænk)
• Mikrolokale ”nabotjenester” (allerede fungerende
i landsbyers Facebooksider som: ”Hvem skal til
Grenaa i morgen kl. 9?”)
• Faste samkørselsordninger til fx fritidsaktiviteter
• Digitalt systematiseret samkørsel, fx en ”Maas”
løsning (Mobility as a service): en Rejseplan
udvidet med bl.a. privat samkørsel (Hvor en
”rejse” kan planlægges ved brug af både private
og offentlige tilbud).
• Delebilsordninger
• Shuttlebusser decentralt mellem områdets landsbyer for at skabe sammenhæng lokalt, kørsel
til lokalt supermarked, foreningsaktiviteter som
sport, lægehus, bibliotek mm.
• Forsøgsområde for Billige Elcykler til alle unge i
skoler og på uddannelse
• Letbane fra Ryomgård til Glesborg over Nimtofte
og Ørum

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•

Vi vil have gode og overskuelige transportmuligheder
Det skal være nemt at komme til og fra klyngen
Det skal være nemt at komme rundt i klyngen
Vi vil udvikle ”Transportsystemet” i et samarbejde med kommune, region og andre klynger med
fokus på gode bæredygtige og klimavenlige løsninger
• Vi vil have en åben og eksperimenterende tilgang til forsøg med transportformer og andre logistiske løsninger, der kan hjælpe på transportbehovet
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KREATIVITET OG KULTUREN DER RYKKER
I det lille stille kan du vokse til noget stort – mange
kunstnere er født i eller flyttet til vores område som
fx sanger og musiker Sharin Foo fra The Ravonettes, Skuespiller Coryn Melville og Kok Mikkel Mårbjerg. Der er en særlig kreativ åre i vores sandede
undergrund. Professionelle kunstnere og musikere,
professionelle kunsthåndværkere og en hel masse
lokale amatører, som elsker at væve, synge, snitte,
male, sy, save osv. Nogle er organiseret i grupper –
andre arbejder selv.
Vi har flere steder, hvor der udstilles, spilles, kreeres osv. Fx Stenvad Mosebrugscenter, Ørum Biblioteket, Rimsøhuset, Sostrup, Las Vegas og Thomas
Minde. Her er kunst- og kulturarrangementer som
fx Utamaduni, Magisk Midsommer, Ikk så ringe festivalen, Kreativmessen, Strikkefestivalen, Mejlgård

Mere Shit end Chanel med et meget
ungt publikum. Foto: Isabella Vahle.

Slotskoncert og Liv i forsamlingshusene. Her er og
har altid være en masse kreative foreninger, der
sysler med alverdens ting. Dette er bl.a. muligt, fordi det er et stort interesseområde, at der er mange
frivillige bag, og fordi vi særligt i sommerhalvåret
tiltrækker rigtig mange turister.
Det hele kan godt være en smule kaotisk og uoverskueligt, hvilket også en del af charmen. Samtidig
vil det være en hjælp at få et større overblik over
hvad der sker hvor, og hvor man kan hvad.
Kunsten og kulturen kan noget særligt. Den bidrager med glæde og fællesskab. Den udfordrer vores
vanetænkning, udvikler vores faglighed og åbner
vores verdener. Den bidrager til nye opfindelser og
gode løsninger.

Mange unge musiker fra området har stået på deres første
festivalscene på Ikk´ så ringe festival der er en mikro festival
for lokale bands. Til højre: Foto Dorthe Lyk.
Side 170 af 291
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DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•
•

Kunst- og kulturlivet skal sprudle i MiN Landsbyklynge
Vi vil skabe gode muligheder for kunstnerisk udfoldelse
Vi vil understøtte det kreative liv og de mange lokale talenter i alle aldre
Vi vil have synlig kultur i landskabet, i ”huse” og i landsbyer.
Vi vil styrke samarbejde, helhedstænkning og koordinering
mellem arrangører, værksteder, kulturhuse og øvrige kulturtilbud
• Vi vil bruge kreativiteten og kunsten til at udfordre vanetænkning
• Vi vil gennem kreativitet, kultur og historie styrke fællesskabet
og sammenhængskraften i landsbyklyngen

Utamiduni Festivalen
i Ramten
Side 171
af 291 Skoven
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Samle alle aktører for at synliggøre, koordinere
og understøtte hinandens virke
2) Kunstsporsprojekt ved Dystrup Ramten
Søerne 2020
3) Mødestedsprojektet Stenvad Mosebrug. Koncerter, foredrag, udstillinger og værksteder
4) Samvær og Sysler: uformelt organiseret sysle og
hyggeklub på tværs af klyngen for alle

Koncert med Patti Smith på Sostrup Slot

Tørresnoren
•
•
•
•
•

Kulturelle arrangementer med klyngekaravanen
En lokal festival også arrangeret af lokale unge
Litteratur-café for børn og unge
Kunsthus måske på havnen i Bønnerup
Nørredjurs kunstforening laver skiftende udstillinger på Mosebruget
• Kulturskole for børn
• Teater, koncerter, skrivekunst, musik
• Lydstudie

Side 172 af 291
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MÅLRETTET ARBEJDE MED BOSÆTNING
Vi har ikke nok i os selv, vi har så meget, og det vil
vi gerne dele. Vi vil gerne have flere legekammerater og gode naboer, så vi også i fremtiden er at
nok til at sikre en god skole, gode pasningstilbud,
en god infrastruktur, gode fritidsmuligheder, gode
fællesskaber, en god udvikling og et rigt liv. Vi
ønsker at tiltrække folk, som har lyst til at engagere
sig i vores lokalsamfund, og som har et socialt og
kulturelt overskud.

Når vi så får nye klyngeborgere, skal vi gøre noget
ekstra for at tage god imod dem. Det tror vi måske,
vi gør, men der er mange eksempler på, at der er
gået år før tilflyttere rigtigt føler sig inviteret indenfor. Det afhænger også lidt af hvilket område, man
er flyttet til. Det kan være en ide at lægge en fælles
plan for, hvordan vi tager imod folk i området. Vi
skal både invitere ind i landsbyfællesskabet og
klyngefællesskabet.

Der er tendens til, at stadig flere søger på landet.
Vi har så meget af det, de mange søger. Vi har
vores fantastiske natur, vores gode fællesskaber og
masser af plads til børn og høns, ro og fordybelse,
aktivitet og udfoldelse. Det sydligste af vores område ligger 40 min fra Randers og Århus. Og her er
plads og råd til at leve drømme ud og prioritere livet
på forskellig vis og eksperimentere med forskellige
boformer.

Vi tror på, at hvis folk bliver glade for området, så
har de også oftere lyst til at blive, og lyst til at investere tid og ressourcer i at gøre Landsbyfællesskabet til et endnu dejligere sted at bo og være.

Alt for få potentielle tilflyttere overvejer vores skønne midte i Norddjurs som et sted at slå sig ned. Det
er der flere grunde til. Fx at det er svært at komme
hertil, mange af landsbyerne er ret ”slidte”, og så er
vi alt for lidt kendte ude ”i verden”, som et attraktivt
bosætningsområde.
Men hvem ved det, når vi ikke fortæller verden
udenfor, hvem vi er, og hvad vi kan? Om alt der gør
vores område til noget særligt. Vi skal blive bedre
til at formidle og synliggøre alt det, vi har, dem vi er,
og det vi kan!

Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil samarbejde med Norddjurs Kommune om
at lave en særlig markedsføringsstrategi for potentielle tilflyttere – også til gavn for andre landområder
i Norddjurs.
2) Vi vil beskrive gode tilflytterfortællinger via interviews, billeder, video – samlet i et digitalt katalog
over ambassadørfamilier. Måske samarbejde med
jyllandsposten.
3) Hvis det lykkes at skaffe finansiering fra ”Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger” fra
Realdania, vil vi arbejde videre med ideen om at
skabe et levende vindue for bosætning. På Stenvad
Mosebrugscenter vil vi gennem udstillinger, aktiviteter og åbent klyngekontor vise potentielle tilflytterne,
hvad vores område kan byde på og hvem vi er.
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4) Vi er med i projektet ”Byboer til middag”, som
der pt. bliver søgt midler til. Byboer til middag er
udvidede fællesmiddage mellem udflytningsklare
aarhusianere og lokale ambassadører fra Djursland. Inden middagen besøger aarhusianerne
lokale fødevareproducenter på Djursland og går i
køkkenet med en kok og de lokale ambassadører.
Det er et samarbejde med Food Organisation of
Denmark – Aarhus.

Tørresnoren

• Lave et korps af bosætningsambassadører
• Tage klyngekareten med på charmetur til Århus,
hvis vi får skaffet midler
• MiN Landsbyklynges Bosætningsfond udlejer
gode lejeboliger med forkøbsret
• Velkomstkurv og tilflytningsguide/inkl. landsbyindhold og et klyngeindhold

DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE

• Velkomstarrangement for tilflyttere
• Events og mødesteder der taler til den gruppe
tilflyttere, vi gerne vil tiltrække
• Vi vil arbejde med at synliggøre vores områdes
særlige historie og naturkvaliteter
• ”Åben klyngearrangement” – Flyt til MiN Landsbyklynge
• Fælles præsentation af huse, der er til salg i
området. Portrætter med Cyron, Ocean, Hanne
Trap Friis, Brothers Moving, Mikkel Mårberg,
Sharin Foo, m.fl.
• Skabe flere møder mellem lokale og besøgende
for at invitere indenfor i hverdagslivet
• Brug af SoMe – kurser til frivillige
• Tydelig formidling af lokale jobs

Vi alt for lidt kendte ude ”i verden”, som attraktivt bosætningsområde. Vi skal blive bedre til
at formidle og synliggøre alt det, vi har, dem vi er, og det vi kan! Foto: Sabina Hvid

• Vi vil ”ud i verden” som et
attraktivt
bosætningsområde
• Vi vil arbejde målrettet
på at tiltrække dem, der
søger det, vores område
kan tilbyde, og som bliver
glade for at bo her og har
lyst til at bidrage til at gøre
Landsbyfællesskabet til et
endnu dejligere sted at bo
og være
• Vi vil tage godt imod dem,
som kommer
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SYNLIGGØRELSE AF LANDSBYKLYNGEN
Vi har indtil nu lavet seks nyhedsbreve og flere
pressemeddelelser, vi har afholdt en masse infomøder, vi har en facebookside og en halvfærdig hjemmeside, og vi har en dejlig video fra vores ”Bus og
Bobler arrangement”. Men vi drømmer om meget
mere og til det mangler vi hoveder og hænder.
Vi skal lavet noget, der synliggør, at vi kommer fra
det samme område. Vi skal kunne vise, vi kommer
fra et område, vi er stolte af. Måske som et logo på
kasketten, et klistermærke på bilen, et velkomstskilt
ved indfaldsvejene, en fælles sang, årets klyngeplakat mv. Dette arbejdet har høj prioritet, og vi håber,
der er nogle dygtige mennesker, der vil melde sig
på banen.

5) Opfordrer indsatsgrupper, projektgrupper m.fl. til
at dele viden om deres arbejde, fx via Facebook,
pressemeddelelser, projektcafeér mm.
6) Vi vil opfordre til, at alle der har lyst til at arbejde
med synliggørelse af landsbyklyngen både ud ad til
og indadtil melder sig på banen med timer og gode
ideer.

Tørresnoren

• Kursus i brug af SoMe
• Opsætning af en lang opslagstavle hvis muligt i
nyt mødestedsprojekt på Mosebruget.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil arbejde på at finde den bedste løsning på
en fælles kalender for området (hjemmeside, app
mm.)
2) Vi søger folk, der vil arbejde med merchandise,
logo, hjemmeside, film ol. Vi ønsker at gøre det
tydeligt, hvad der foregår i vores område. Både
for os, der bor her, for gæster og for potentielle
tilflyttere.
3) Vi vil finde folk til at færdiggøre hjemmesiden

DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE
• Gøre opmærksomt på alt det der sker i
vores område
• Synliggøre arbejdet med udviklingen af
landsbyklyngen
• Have et åbent forum for dialog
• Dele relevant viden og inspiration

4) Vi vil finde en tovholder, der kan organisere billeder og video, der må bruges offentligt

Side 175 af 291
50

Vi tror på, at hvis folk bliver glade for området, så har de
også oftere lyst til at blive, og lyst til at investere tid og ressourcer i at gøre landsbyfællesskabet til et endnu dejligere
sted at bo og være.

Bodil Richardt bor i Fjellerup og har bl.a. lavet en
podcast om at flytte langt væk fra de kendte rammer
og de gode venner. Privat foto.
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ORGANISERING
Indtil nu har MiN Landsbyklynge været organiseret
med en styregruppe og flere forskellige projektgrupper. Fremadrettet ønsker vi en stærkere organisering, som sikrer en god lokal og kommunal forankring. Vores oplæg til den kommende organisering

følger her. Det er muligt at deltage i flere forskellige
grupper. Projektgrupperne opstår løbende, og
nogen nedlægges igen når de er nået i mål eller
mister momentum.

Klinterne mod nordøst med gode fiskemuligheder. Foto Niels
Andersen
Side Krogh
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ORGANISATIONSDIAGRAM FOR MiN LANDSBYKLYNGE

SEKRETARIATSBESTYRELSE
DAGLIG LEDELSE

KOMMUNIKATION

LANDSBY
SAMLINGEN

FOLKETS FYRTÅRN,
STENVAD MOSEBRUG

PUP-UP RÅD
OG HANDLING

BLOMSTERENDE
LANDSBYER

SYSLER
OG
SAMVÆR

KLYNGE
KARAVANEN

DET
MARITIME
HUS

XXXX
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Sekretariatsbestyrelse

Sekretarietsbestyrelsen varetager den løbende
ledelse af MiN Landsbyklynge. Gruppen består af
tre-fem medlemmer. Gruppens rolle er at arbejde
overordnet strategisk med landsbyklyngen i tæt
samarbejde med kommunen på vegne af hele
landsbyklyngen og sikre gode borgerinddragende
processer. Det er vigtigt, at medlemmerne samlet
set besidder de kompetencer, der er brug for, og
at de er med på at afsætte fem-ti timer om ugen.
Intern kommunikation placeres tæt på sekretariatsbestyrelsen.

Kommunikation

Vi har et stort behov for at styrke kommunikationen
i og omkring klyngen.
Desværre har vi for få frivillige kræfter på dette
område. Det er en vigtig opgave, og især mangler
der en tovholder, som kan samle og koordinere
indsatsen. Vi håber, at nogen melder sig.

Landsbysamlingen

Dette koordinerende råd forventes at mødes to
gange årligt og deler viden om livet i landsbyerne.
De koordinerer også vigtige arrangementer, og der
tales om de fælles udfordringer/indsatser/projekter,
man vil samles om på tværs af landsbyerne. Deltagerne i landsbyrådet er ansvarlige for at formidle tilbage i deres landsbybagland. Gruppen kan udvides
med flere aktører.

Pop-up Råd og handling

Forskellige kræfter kan samles i dialog og/eller
handling omkring specifikke områder. Det kan være
for at drøfte lokale problemstillinger og løsninger,
og det kan være for at skabe overblik eller sætte
skub i handlinger indenfor et særligt område som fx
mobilitet, bosætning, skolesamarbejde, samling af
kulturaktører, samarbejde omkring idræt osv.

Projektgrupper

Projektgrupperne består af frivillige, der arbejder
med konkrete projekter under de forskellige indsatsområder. Det er grupper, der arbejder med projekter
som fx Det Maritime Hus, Blomstrende landsbyer,
Velkomstpakke m.fl. Antallet af aktive Projektgrupper er vekslende, der er nogle der starter op og der
er nogen der nedlægges igen. Antallet og emnerne
afhænger 100% af hvad de frivillige har lyst og
energi til at sætte i gang og være med til.
Projektgrupperne bestemmer selv, hvad der giver
mening for dem at arbejde med. Projektgrupperne
har selv ansvar for at lede og drive deres projekt.
De opfordres til at deltage på projektcafé-møder og
sparre med sekretariatet og hinanden.

Projektcaféer

Ideen med projektcaféerne er at give alle frivillige et
fælles sted at mødes og gøre det nemt og hyggeligt
at være frivillig – også som børnefamilie. På projektcaféerne kan vi dele viden om projekter og det,
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der rører sig. Her kan vi sammen kvalificere vores
indsatser. Her kan vi mødes på tværs af landsbyer
og styrke kendskabet til hinanden og vores område.
Projektcaféerne er for alle projektgrupper, foreninger og lokale aktører. Du kan komme med din
idé til et nyt projekt, og du kan møde andre, høre
om klyngen og om at være frivillig.

neden på skiftende hverdage. Frivillige sørger for
aftensmad, og der er altid kaffe på kanden. Repræsentanter fra Sekretariatsbestyrelsen deltager også.
Datoer for projektcaféer planlægges for et halvt
kalenderår. De fremgår af hjemmesiden, postes
på Facebook og (håber vi) plakater på offentlige
steder.

Projektcaféerne afholdes som udgangspunkt på
Stenvad Mosebrugscenter, hvis vi ikke er inviteret
af en landsby. De afholdes ca. en gang om må-

En Landsbyklynge der blomstrer
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DET SKAL GIVE MENING
OG VÆRE RART
AT VÆRE FRIVILLIG
Det, der motiverer os mennesker til at være frivillige, er i udgangspunktet ikke økonomi - så var vi jo
ikke frivillige. Der er derimod mange andre forskellige faktorer, som får os til at være frivillige. Det kan
fx være det at være med til at gøre en forskel; det at
være en del af et fællesskab; muligheden for at få
indflydelse; muligheden for at styrke sit netværk og
sin personlige/faglige profil eller noget helt femte.

Vi vil arbejde for en organisation og en klynge, hvor
mangfoldigheden er en gave. Vi vil dyrke det inspirerende fællesskab og et arbejdsfællesskab, hvor
alle bidrager med det, de kan og vil. Udgangspunktet for dette vil være en flad struktur med en høj
grad af selvledelse. Fokus er altså at skabe gode
rammer for det frivillige arbejde og mødet mellem
frivillige.

Der er også mange forskellige faktorer, der har
indflydelse på, om vi trives med og i det frivillige
arbejde. Forskellige motivationsfaktorer kan fx være
handling (at der skal ske noget); mulighed for at
fordybe sig i visioner og strategier; mulighed for
hygge og socialt samvær; det at blive set og lyttet
til; mulighed for at lege med vilde ideer osv.

I bestyrelsen vil vi særligt arbejde med at inddrage,
motivere og fastholde frivillige ved bl.a. at afholde
projektcaféer, etablere fælles møde- og opholdsfaciliteter og afholde sociale arrangementer for
frivillige. Vi vil desuden gøre det tydeligt, hvordan
man bliver frivillig, og vi vil samarbejde med frivillige
fra andre landsbyklynger.

De fleste motiveres selvfølgeligt at et mix af det
hele. Pointen er, at det kan være meget forskelligt,
hvad der motiverer og fastholder os i vores frivillige
arbejde. Vi skal have øje for den forskellighed.

Af mulige tilbud til frivillige og konkrete handlinger
kan eksempelvis nævnes kompetenceudvikling,
deltagelse i konferencer, frivilligfester og fredagsbarer.
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Der er stadig lys forude

Der brænder en indre ild i Landsbyfællesskabet – Den
kan vi komme langt med. Foto Niels Krogh Andersen

Det skal være sjovt og give mening at være
frivillig.
Side
182 af 291
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ØKONOMI OG
FUNDRAISING
Sekretarietsbestyrelsen har overblik over pulje- og
fondssøgninger. De er ansvarlige for en overordnet
plan for fundraising til projekter, der søges midler til
i samarbejde med landsbyklyngen. På den måde
sikrer vi også, at den samme pulje ikke søges af for
mange eller for ens projekter. I 2019 og 2020 har
vi særlig fokus på fondsmidler fra ”Mødestedet” fra
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Derudover er LAG og landdistriktspuljen også en oplagt
mulighed.
MiN Landsbyklynge råder pt. ikke over nogle
økonomiske midler. Vi håber dog meget, at der
i forbindelse med Kommunalbestyrelsens bud-

getforhandlinger i efteråret vil blive etableret en
medfinansieringspulje til landsbyklyngen, som kan
bruges, når landsbyklyngen søger eksterne midler
hos forskellige fonde.
Derudover har kommunen en række forskellige
række puljer. Kommunens konsulent kan være behjælpelig med information om puljerne. Det er dog
vigtigt, at ansøgninger, hvor der søges på vegne af
landsbyklyngen, er godkendt af motorgruppen, og
at projektet har klar værdi for klyngen.
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Stendysse. Foto: Poul Tolderlund
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POLITISK OG
FORVALTNINGSMÆSSIG
FORANKRING OG SAMSPIL
Vi søger at være i tæt dialog med de lokale politikere, vi har i området, så vi holder hinanden gensidigt
informerede om, hvad der foregår med betydning
for udviklingen i midten. Vi er også i tæt dialog med
forvaltningsfolk, foreningsfolk, erhvervsliv mv. og
kan invitere ind til emnespecifikke møder. Målet er
at skabe sammenhæng og gode løsninger.
Vi arbejder pt. sammen med den politiske ledelse
på, at landsbyklyngen skrives mere tydeligt ind i
kommunens udviklingsstrategi og kommuneplaner. Tankerne om fremtidens liv og sammenhæng
i midten hænger rigtig godt sammen med de nye
kommunale udviklingstanker og det kommunale
fokus på mobilisering af lokale kræfter.

myndighedsopgaver, samarbejde omkring klyngens
visioner, indsatser og projekter, samspil omkring
konkrete projektforslag, medspil i forhold til fundraising, hjælp til at bære punkter videre i det politiske
system o.lign.
Vi vil løbende invitere de forskellige politiske udvalg
til at holde møde i vores klynge. Møder, hvor der
også afsættes tid til at drøfte problemstillinger,
udviklingsideer mm.
Det er vores plan at invitere til et årligt dialogmøde for alle politikere i maj måned. Her vi vil drøfte
rammerne for livet på landet. Andre “landområder” i
Norddjurs Kommune er meget velkomne.

Vi arbejder på at lave en fast aftale om, at forvaltningen har til opgave at bidrage til udviklingen af
landsbyklyngen som en del af deres virke og som
et vigtigt led i at støtte og mobilisere lokale kræfter. Disse opgaver vil f.eks. omhandle; høj grad af
vidensdeling, samarbejde og samskabelse omkring udviklingsstrategier og kommuneplaner, alm.
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KULTUR- OG FRITIDSF ORVALTNINGEN
Landsbyklyngens strategiplan understøtter på bedste vis temaerne i vores
kommunalplan. Der er stor synergi mellem de indsatsområderne og temaerne i kommuneplan. Der er naturligvis stor anerkendelse for jeres frivillige
arbejde med at udvikle området i midten af vores kommune.
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KONTAKT
Vil du gerne være frivillig?

Måske vil du gerne være frivillig? Der er brug for
dig, og der er rigtig mange forskellige opgaver og
muligheder, som du kan læse i denne Visions- og
handlingsplan. Måske vil du gerne hjælpe til med
noget af det, der allerede er i gang. Måske har du
selv en idé til noget.
En god måde at komme med på, er at komme til
en projektcafé. Du er også meget velkommen til at
sende en mail til: midtinorddjurs@gmail.com

Sekretariatsbestyrelsens fælles mail:
midtinorddjurs@gmail.com

Vil du vide mere:
Følg klyngen på Facebook:
www.facebook.com/landsbyklynge.MidtINorddjurs
Læs mere på hjemmesiderne:
www.landsbyklynger.dk og
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Borgmester Jan Petersen siger
Det er dejligt at opleve, når vores civilsamfund
gør noget og viser vilje til udvikling og fornyelse.
Og det er netop, hvad der sker i MiN Landsbyklynge. Attraktive levevilkår på landet og i dette
tilfælde i midten af vores kommune skabes af
aktive borgere og lokalsamfund, der vil hinanden
og ikke bruger kræfter på at bekæmpe hinanden.
Udvikling i landdistrikter og dermed områder i
vores kommune, hvor byerne er mindre, og der
er længere mellem husene, kræver sammenhold
og positive fælles mål.
Det, hvad der i disse år udvikles i midten, svarer
igen på de udfordringer og problemer, som vi og
andre kommuner oplever i vores landdistrikter,

og som ærligt talt betyder, at vi også tvinges til
at træffe beslutninger, som ikke fremmer udviklingen.
Derfor har vi også politisk en stor opgave i, at
komme videre sammen med bl.a. MiN Landsbyklynge og prøve at prioriterer politisk og økonomisk – også i midten af vores kommune. Vores
udviklingsstrategi og planmæssige beslutninger
om bybånd, mener jeg nu, skal følges op med
udvikling af landsbyklyngen/erne og jeres ønsker
indgår direkte i udvikling at vores planer, strategi
og indsatser i midten.
Foreløbig stor tak for indsatsen. Vi er jo kun lige
begyndt ...

Foto: Sanne Keldy
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: __Djursland____________________________
indstiller: __Mørke_______________________________________ til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.
Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.
Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.
Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 1.520
1.1.2019: 1.625
Det fysiske miljø i Mørke har gennemgået en længere positiv
udvikling med blandt andet byfornyelsesprojektet, forskønnelse af
hovedgaden, opførelsen af Byens Hus og etableringen af en
multifunktion springhal i forbindelse med idrætshallen.
Bæredygtighed er et gennemgående tema for rigtig mange af
projekterne i Mørke, men her skal særligt Byens Hus fermhæves
som i høj grad er bygget af genbrugsmaterialer.
Hele byudviklingsprojektet tager udgangspunkt i stedbundne
potentialer og ressourcer. Ikke mindst de lokale borgere, som også
må siges at høre med til det stedbundne har ydet en langvarig og
engageret indsats.
Der har været en unik stor borgerinvolvering i
byfornyelsesprojektet og denne borgerinvolvering har gjort
planlægningen til et stort aktiv for byen. Borgere i alle
aldersgrupper har deltaget og gennem det store arbejde, der er lagt
i det har det været med til at udvikle nye fællesskaber og
aktiviteter.

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.
Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Gennem de seneste års projekter i Mørke har de vist stort udsyn
og vilje til at samarbejde – bl.a. ud fra de fire dogmer der er
beskrevet i ansøgningen.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

De mange frivillige, der er aktiveret i at gøre Mørke til et attraktivt
sted at leve og bo. Deres store fokus på bæredygtighed og
fællesskabet og der langvarige og vedholdende engagement til at
arbejde for deres by. Samtidig kan de vise et stigende
indbyggertal.

Som det fremgår af ansøgningen er der er mange aktive og
frivillige fællesskaber omkring i omkring Mørke er understøtter et
stærkt socialt liv.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Kandidat til Årets Landsby, LAG Djursland
Den lille grimme ælling, der voksede sig til en lidt flottere ælling. Historien bag den moderne by
Mørke.

Oprindeligt hed byen MYRKI (Bilag A), og er grundlagt i Ældre Stenalder. Byens nye navn, Mørke,
fik byen på et tidspunkt efter 1500-tallet og det har flere gange i nyere tid været ønsket ændret pga den
ofte negative association mange folk der ikke kender byen får. Vi har valgt at beholde det, skabe
positive historier fra byen og være/blive stolte af det. Denne forvandling kalder vi LYS I MØRKE.
Mørke ligger ca 25 km fra Århus og Randers og 35 km fra Ebeltoft, 45 km fra Grenå, og cirka midt på
de højeste morænebakker på Djursland.
Mørke er i Kommuneplan 2013 inkluderet som en del af ”Det grønne bånd – Letbanebyerne”, da den
med stationen er koblet på jernbanenettet mellem Aarhus og Grenå. I 2019 blev Letbanen igangsat
med driftkørsel fra Mørke hver halve time. Det grønne bånd binder byerne Hornslet – Mørke –
Ryomgård – Kolind sammen i Syddjurs kommune men banen strækker sig reelt fra Odder til Grenå.
Dette forventes at give tilflytning til byen som herved bliver knyttet tættere på Aarhus.

Mørke by har 1.625 indbyggere (2019), og der sker tilflytning fra især Århusområdet. Mørke er en by
der modtager tilflyttere meget positivt og fra dialog med tilflyttere ved vi at mange føler sig inkluderet
og at det nemt at hurtigt blive en del af byen. Dette er desuden bakket op af Syddjurs Kommunes
tilflytterundersøgelse fra 2019, som viser at det er tilflyttere i Mørke der gennemsnitligt har været mest
tilfredse med modtagelsen i deres nye lokalområde.
Mørke rummer en hel del ildsjæle og frivilligheden er stor, både når det handler om børn og unge, men
også de ældre og et aktivt idrætsliv. Byen har i 2019 afsluttet en større byfornyelsesproces, hvor et
sted mellem 100-150 frivillige har været i gang med udviklende projekter og tiltag for byen – alt fra
frivilligt arbejde i organiserende arbejdsgrupper til at løse helt praktiske arbejdsopgaver.
Mørke by har en Folkeskole, Fritidshjem, Ungdomsklub, en privat Vuggestue/Børnehave samt en off.
integreret institution, en Specialskole, Kirke, Idrætscenter, Lokalcenter, Kro, Byens hus og butikker
samt en del erhvervsdrivende indenfor håndværk og industri. Mange i byen og omegn bakker op om,
at handle lokalt i de to dagligvarebutikker.
Det har i Mørke, som i andre landsbyer været en tristhed over, at byens hovedgade som er en del af
Rute 21 gennem landet, har været kedelig at se på. Det gav byen en stemning og islæt af, at ingen
udefra ville bo her. Dette er dog ikke tilfældet, da der findes mange skønne pletter i byen og også nye
villakvarterer,
men
dette
ser
man
ikke
når
man
kører
igennem
Mørke.
Vi har førstehåndsfortællinger fra flere der ikke ønskede at kigge på drømmehuset i byen blot fordi
adressen hed Mørke og at der var fordomme forbundet med det. Et af parrene kiggede efter
drømmehuset i 6 måneder i alle mulige andre byer i området men blev til sidst så nysgerrige efter at
se det hus i Mørke de havde set på nettet at de bestilte en fremvisning. De oplevede således byen for
andre
ting
end
hovedgaden
og
endte
med
at
købe
huset.
Hidkaldt af Distriktsråd sammen med kommunen har byens mange frivillige taget udfordringen op, og
har skabt en ny vision og udviklingsplan for byen. Der udvises stor aktivitet og kreativitet om at
genskabe Mørke , som et dejligt sted at bo.
For snart 5 år siden begyndte Mørke by sammen med Syddjurs Kommune på en omfattende
byfornyelse, som blev skudt i gang ved et borgermøde, hvor mere end 150 mødet op. Der blev nedsat
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arbejdsgrupper og disse arbejder ihærdigt videre med de mange ideer som blev fostret ved, at byens
borgere hermed var samlet om et fælles frivilligt projekt som på et af de efterfølgende møder blev døbt
”LYS I MØRKE”.
LYS I MØRKE er fortællingen om den nedslidte by i tilbagegang, der rejser sig og genopstår som en
ny og mere moderne by med nye tiltag og services der passer til den moderne landsbyborger.
LYS I Mørke projektet og byfornyelsen blev skudt i gang med en kæmpe lysfest i parken den 10 januar
2015.

Fornyelse af det fysiske miljø i bybilledet.
Syddjurs Kommune har bevilget 4 mio. kr. og staten bidrager med 5.4 mio. kr. til byfornyelsen.
Sammen med en koordinator fra Syddjurs Kommune blev det besluttet, at der var 3 områder i Mørke
som man skulle koncentrere sig om.
De udvalgte områder er Hovedgaden som består af Randersvej og Ebeltoftvej, Stationsgade som ligger
ved den nye Letbanestation og Kirkevej hvor Byens Parkområde og store fælles legeplads ligger.
Byfornyelsen startede i 2014 og afsluttes i 2019. For at styre projekterne og det arbejde som skal
udføres, er der etableret nogle arbejdsgrupper som står for de enkelte områder.
-

Byparken

-

Stationsområdet

-

Idræt og bevægelse

-

Byens Hus

-

Hovedgaden

-

Suppleret med:

-

Brandingprojekt

-

Fyrtårnsprojekt

-

Den store idédag på Mørke Skole

-

ReArt-projekt: arve lækre kunstinstallationer fra kultursteder og fragte dem til Mørke,
som fx Ben Chiller aka Mørkemanden, som genbrugskunstneren Thomas Dambo
byggede for NorthSide Festival

Byfornyelsen arbejder med 4 dogmer, som går igen i alt det vi laver. Dogmerne, der skal sikre den
røde tråd gennem alle projekterne, er:
- arb-grupperne skal indarbejde lys i deres løsninger
- arb-grupperne skal indarbejde genbyg-materialer
- arb-grupperne skal bidrage til Hovedgaden
- arb-grupperne skal indarbejde værdiordene som er: Usnobbet, Fællesskab, Foretagsomhed
og Bæredygtighed (1/2 værdiord)
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Desuden gør vi meget ud af, at sørge for borgerinddragelse, fællesskab og arbejdsglæde, udføre vores
ideer på en demokratisk vis, og vise hensyn til hinanden, og italesætte en linje som vi ønsker at alle
bidrager med som hedder ikke Brok men Bidrag.
Det store fælles engagement som alle i byen viser, har bidraget til nye relationer og venskaber på kryds
og tværs af byen og alle aldre.
Sidste år i 2015 blev det også muligt med penge fra en Genbyg-pulje, at indkøbe et nedslidt hus på
Hovedgaden, hvor der nu er genopbygget et værested/forsamlingshus kaldet ”BYENS HUS”
I den forbindelse er der igen genskabt en borgerforening som driver dette aktivitetssted. Vi forventer
at udover børn, unge og voksne, vil vi kunne trække borgere til, som ellers ikke var kommet
hjemmefra.
Der opstår på denne måde en helt unik mulighed for socialt samvær, med mulighed for, at sikre en
omsorg for de svageste og ensomme i landsbyen.
Frivilligheden er stor og ideerne til, hvordan vi kan anvende og bruge det nye Byens Hus er
omfangsrige. Boblen af ideer vokser hver eneste dag. (Bilag B aktivitetsliste)
I medfølgende Bilag kan læses om nogle af de frivillige arrangementer som byen Mørke har i dag, og
alt drives gennem frivillig arbejdskraft samt økonomisk tilskud fra byens Handelsstandsforening samt
en hel del private bidragsydere. (Bilag C)
Samarbejde mellem borgere, kommune og andre aktører i Mørke.
Mørke Distriktsråd har sammen med adskillige borgere arbejdet for, at skabe et godt og
tværfagligt samarbejde mellem kommunen, borgerne, erhvervslivet, og andre aktører. Ligeledes
er der i Mørke stor villighed til at sponsorere aktiviteter, både til det lokale idrætsliv, og til
mange af de andre tiltag som er i gang i byen.
Alle disse aktiviteter er grunden til, at vi mener, at vores by er kandidat til årets landsby.
Vores kandidatur til prisen Årets Landsby, er ikke baseret på nogle enkle borgers præstationer, men
har grobund i det helt særlige engagement, som præger Mørke Bys borgere, der løfter i flok på trods
af et til tider presset familieliv med arbejde, pendling, familieliv, mig-selv-tid og
sports/fritidsinteresser.
Et unikt engagement der skaber liv og livskvalitet, fællesskab og glæde i en mindre landsby, som
danner hjemstavn for mange, men også er en pendlerby for de omkring liggende storbyer.
Vi har i Mørke formået, at aktivere så mange borgere, at den skabende og nytænkende udvikling af
vores område, helt sikkert vil gavne os der bor her.
Det er imidlertid også noget som forhåbentligt kan danne inspiration for andre landsbyer, som vi
ønsker at hjælpe i gang med de tiltag og projekter som de føler kan inspirere dem i deres
landsbyudvikling.
Og dette ser vi som vidensdeling fordi de helt sikkert også har tiltag som vi kan blive inspireret af i
Mørke. Sammen er vi stærkere.

Side 193 af 291

Afslutning
Vi håber selvfølgelig, at vi kan komme i betragtning som årets landsby, da vi synes, vi har meget at
byde på. Vi er et særligt beriget landsbysamfund af gode solide borgere, familier, og mange frivillige
ildsjæle,som brænder for, at trodse lavvækst i en mindre landsby.
De manges frivillighed, har vendt stemningen til noget positivt, hvor der er en tro på fremtiden og vi
føler at en Årets Landsby-kåring ville et stort skulderklap for de mange ildsjæle i byen.
Pengepræmien, der følger med æren ved at blive kåret som årets landsby, vil være en kærkommen
gave til at iværksætte næste fase af byfornyelsen i Mørke. Byfornyelsesprocessen er nemlig officielt
afsluttet MEN rent mentalt er den blot sat igang i byen, så derfor sprudler ideerne og folk kan nu se,
at der ikke behøver være langt fra tanke til handling, hvis man brænder for et bestemt projekt. Vi har
i Mørke vist, at vi er gode til at samarbejde på tværs af alle aldre og få ting til at ske – det er det
vigtigste og det ønsker vi at hylde.
Til mere inspiration og viden om vores dejlige landsby og landsbyudvikling, kan yderligere INFO ses
på vores hjemmeside (www.mørke.dk), hvor bl.a aktivitetsniveauet i byen og vores fokus på at
tiltrække tilflyttere vidner om. Vi vil også gerne til slut tilføje at det store arbejde med byfornyelsen er
blevet dokumenteret af DR1 via dokumentar programmet ”Lys i Mørke”.
På vegne af byens borgere, erhvervsliv, fritidsliv.
Venlig Hilsen
Mørke Distriktsråd

v/ Formand Karsten Kristiansen
email: kk@rosenholms.net – Tel: 28407508
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BILAG A.
Mørke ligger på Morænebakker skabt af istiden. Bebyggelse har været til stede siden den tidlige
Jægerstenalderen (13.000 - 4.000 f.v.t.) Efter den sidste lange istid begyndte jægerstenalderen.
Menneskene levede af jagt, fiskeri og indsamling af urter og bær. Flint var det mest brugte materiale
til redskaber. Bondestenalderen . (4.000 - 1.700 f.v.t. Perioden har fået sit navn, fordi befolkningen
begyndte at dyrke jorden og holde husdyr. Inspirationen fik de sydfra, hvor folk længe havde været
bønder.
Jf. lokalplan 55. Kildegårdsarealet:
Kulturhistorisk Museum i Randers har gennemført arkæologiske undersøgelser af lokalplanområdet.
Museet har fundet spor fra et eller flere huse fra ældre jernalder i midten af lokalplanområdet. Museet
vurderer at området med den lille boplads enten skal undersøges eller fritholdes for byggeri.
Vurderingen imødekommes med etab¬leringen af lokalplanområdets grønning på det berørte
område, og derved en fritholdelse af området.
Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser,
kulturlag mv.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jfr. Museumslovens § 26.
(Vejene Herredsvej og Vester Skovgårdsvej gik til Ommestrup og Gl. Mørke. På vejen til
Ommestrup, der førte videre mod den østjyske Hærvej/studevejen, havde munkene fra Øm Kloster et
vadested)
Det ses af lokalplanerne, at man udviser respekt for et af de ældste områder i Danmark, ved at frede
steder for ny bebyggelse , som området Kildegårdsarealet.
Mørke er en by på Djursland med 1.625 indbyggere beliggende i Mørke Sogn, 25 kilometer fra
Aarhus og ca. 3 kilometer fra Rosenholm Slot, Danmarks ældste slægtsejendom. Mørke by optræder
under navnet Myrki i middelalderen, et gammelt ord for "mose". Den østjyske by ligger i Syddjurs
Kommune og hører til Region Midtjylland.
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BILAG B.:
Cafe og mødelokaler er følgende projekter på ønskelisten når huset er færdigt:
Syddjurs Kommune har tilbudt Rygestop-kurser og Vægttabs-kurser
Evt. besøg af Borgerservice et par gange om måneden
Rullende bankforretninger
Madlavning og fællesspisning og madhold for børn/unge
Brætspil
Kurser for unge i Budget og privatøkonomi
Højtlæsning – eventyr, gode historier mv
Rollespil
Håndarbejde, strik og Hækle grupper som pt. Holder til i idrætshallen grundet manglende sted at
være.
EDB kurser
Slægtskurser
Spilleaftener med PC for teenagere/unge
Foredrag
Julemad/hygge adventssøndage
Julemarked
Mosteri dage og Krydderurtelaug
Sløjd og andre håndværksfag for børn og unge
Havedyrkning krydderurter og andet som kan bruges i vores køkken
Bibliotek med vores lokale Folkevognen, som er bøger skænket af byens borgere, som alle kan låne
Læsegrupper
Billedkunst
Kreative eftermiddage for børn
Musikaftener
Søndags fællesspisning for singler/ældre.
Mostedage
Udflugtssted for byens dagplejere og institutioner
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BILAG C:
Aktiviteter som er i gang i byen Mørke
Idrætshal med ny Multibane (MIF) Mørke Idrætsforening
Ny springhal
FDF spejdere
Mørke Husholdningskreds 80 år i aug. Md. 2016
Mørke Byfest juni md
Mød Os I Mørke, aug , et dags arrangement med foreninger, private, loppemarked info hygge og
samvær, foregår på skolens areal
Årets Julefrokost nov. Md i Idrætscenteret
Julebelysning, betalt af erhvervs og handelstandforening. samt en del frivillige bidragsydere.
Juletræstænding med æbleskiver og gløgg, Handelsstandsforeningen
Årligt Julemarked i Byen Hus. Salg af lokale produkter fra Mørke og nærmeste omegn
Mørke Delebilklub
Krolf-klub for alle aldre, kirkens græsareal
Parkområdet med ny legeplads og nye Frisbeegolfkurve
Ny Borgerforening
Madspildsarrangementer afholdt hver måned og altid med mange deltagere
Aktivt foreningsliv
Bymøder afholdt 2-3 gange årligt af Distriktsrådet. Her inviteres hele byen til opdatering,
vidensdeling og debat
Folkevognen, vores eget lille bibliotek med 3 stk vogne som står ved Brugsen, I hallen og ved Skolen.
2 stk Hjertestarter. Ved Daglibrugsen og i Idrætscenteret
Mørke rytmer, sangkor 25 års jubilæum 2016.11.30 Menighedsråd ved Mørke Kirke Sogn
Flagalle, som udlejes til arrangementer
Lokalcenter Lindegården,

Centerråd. Aktiviteter for ældre. Bl.a Bankospil.Nørklehold.

Bowling.Billiard. Kortspil.Datastue. EdB hjælp.Underholdning og foredrag.
Mange frivilliggrupper rundt i byen som dækker mange arrangementer
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Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG / kommune uden LAG: _Lemvig, Ringkøbing-Skjern_____
indstiller: _______________Stauning____________ til landsbyprisen 2020
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.
Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.
Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.
Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling
Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.
Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 342
1.1.2019: 363
Der er anlagt sti fra Stauning Havn ud til en nyanlagt strand ved
sejlrenden.
Der arbejdes nu med en ny udstykning, som vil give mulighed for
opførelse af nye boliger.
Det store børnetal i folkeskolen skyldes, at forældre udefra vælger
at deres børn skal gå i skole i Stauning. Nogle lokale pensionister
gør det muligt med en lokal skolebus. Også friplejehjemmet er der
stor søgning til, ved at man har gjort det attraktivt. Der er etableret
ladestander ved købmanden.
Stauning Lufthavn har skabt mulighed for etablering af Danmarks
Flymuseum, som drives og udvikles af lokale ildsjæle.
Ringkøbing Fjord Jazz Festival er etableret af lokale og er blevet
et tilløbsstykke for lokale og turister.
Den kommende udstykning er et eksempel på planlægning
initieret af de lokale.
Stauning Whisky er også et eksempel, som krævede lang
planlægning i forhold til planloven. Senere er der også kommet en
anden producent.
Stauning deltager sammen med 4 andre landsbyer i
landsbyklyngen ”Friskvind”. Desuden er der et mangeårigt
samarbejde med Dejbjerg.
Aktivt foreningsliv. Borgerforeningen har en snerydningsordning.
Der mobiliseres rigtig mange frivillige til f.eks. den årlig Jazz
Festival.
Indsatsen for etablering af købmandsbutik efter brugsens lukning
har også krævet et meget stort lokalt engagement, og der er nu
skabt et mødested i butikken.
I Stauning har man været gode til at gennemføre de tiltag, man
beslutter sig for. Der er handlekraft, og det kan andre
lokalsamfund lære af.
Arbejdet med den ny butik er også enestående. De lokale købte
bygningen og istandsatte den, så lokalerne fremstår som helt nye.
Der er også etableret en lille café i butikken, så den lokale
befolkning bedre kan mødes.
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NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Indstilling af

N
til Landsbyprisen 2020
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Stauning og kaos
Videnskaben siger, at kaos og orden er hinandens
modsætninger. Men videnskaben siger også, at ud af
kaos opstår den allermest fuldkomne orden.
Det kan vi godt nikke genkendende til i Stauning. For
hos os opstår der nemlig rigtig, rigtig meget ud af kaos.
For det som især kendetegner Stauning - ikke bare
landsbyen Stauning, men hele sognet – det er en kaotisk
tilgang til tingene, hvor vi hver især finder den plads i
helheden, hvor vi bedst gør nytte.
Vi har nemlig mange års erfaring i at kaste os ud i kaos,
og den erfaring siger, at ved fælles hjælp kan vi som
regel både skabe og gennemføre, hvad vi sætter os for.
Ikke altid, naturligvis – men som regel.
Som en tilflytter konstaterede i en karakteristik af Stauning: ’Man skal godt nok ikke lufte ret mange flyvske
tanker, før der er én der griber bolden og siger: vi gør
det s’gu.’
Og det er rigtigt, at vi i Stauning har udviklet en udpræget sans for at inddrage både ’indfødte’ og tilflyttere i
frivilligt arbejde – hvad enten aktiviteten så er helt spritny eller aktiviteten har kørt i mange år.
Det sker sådan set hele tiden, og derfor er vi også blevet
gode til at spotte folk, der har de kompetencer, som
bedst matcher lige præcis det, som Stauning aktuelt har
gang i.
Eksempelvis er denne indstilling til ’Landsbyprisen 2020’
blevet til, fordi én stauningbo sagde til en anden stauningbo: ’At skrive den indstilling, det er da vist lige en
opgave for dig’.
Og ja, så står man jo ligesom der og kan ikke andet
– fordi altså: hvis der er en landsby, der fortjener
’Landsbyprisen 2020’, så må det være Stauning.
For sådan er det nu engang at leve i landsbyen Stauning,
hvor vi går lige på og hårdt med initiativerne – og fordi
vores tryghed ved alt det, som kaos kan, er blevet det
brændstof, som får tingene til at ske.

Handlekraft
I Stauning har vi en dybt rodfæstet kultur, som har
skolet os i en frugtbar kombination af handlekraft
og lyst til at arbejde sammen.
Vi kombinerer personlige kompetencer på kryds
og tværs af generationer og foreninger — og vi er
eksperter i at inddrage tilflyttere.
Derfor er der altid folk, der er klar til at sætte sig
i spidsen for at få det til at ske, som vi kan og vil
— og det er faktisk ret meget, vi både vil og kan.
Da vores plejehjem lukkede, fik vi det hurtigt lukket op igen.
Da vores folkeskole var truet af lukning, vendte vi
’bare lige’ strømmen fra land til by og fik skolen
fyldt op med elever fra Skjern.
Da COOP lukkede vores brugs, samlede vi alle
Staunings kræfter, og på få måneder forvandlede
vi ’ruinerne’ til en tiptop dagligvarebutik og lejede
den ud til en dygtig ung købmand.
Og selv om Stauning Havn overhovedet ikke var
truet af nogen som helst lukning , så var der
alligevel en flok ildsjæle, der satte sig i spidsen for
at skabe en jazz festival. Den blev en kæmpesucces, og derfor fejrer Ringkøbing Fjord Jazzfestival i
år 10 års jubilæum i storform på Stauning Havn.
Men allervigtigst er det, at handlekraften, lysten
og evnen til at arbejde sammen har udviklet sig til
en sand magnet for tilflyttere — og det er ikke
mindst unge familier, der bosætter sig i Stauning.
Derfor udvikler Stauning sig hastigt til en ung
dynamisk landsby. En udvikling, der netop har
fået Ringkøbing-Skjern Kommune til at købe jord
og gå gang med at udstykke nye boliggrunde i
Stauning her i det tidlige forår.
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Ny borgerejet købmandsbutik i

Det seneste eksempel på, hvad vi sammen formår i Stauning, det var da COOP-koncernen i august 2018 lod vores over 100-årige brugsforening gå konkurs og efterlod
ruinerne i form af et nedslidt butikslokale i den gamle
mejeribygning lige midt i Stauning by.

Samtidig lukkede vores OK-tankstation.
Men en lille gruppe, som besad vitale kompetencer på relevante områder – samlede sig hurtigt og
gik i gang med at undersøge og skabe mulighederne for at vi kunne få en butik igen.
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Gruppen voksede efterhånden til 28, og den endte med
at rejse en pæn startkapital og stifte Ejendomsselskabet
Stauning Mejeri ApS.
BILAG: https://www.dropbox.com/s/wmtaw2y1jqgtboh/2019-0213%20K%C3%B8bet-sorthvid.pdf?dl=0

Efter langvarige og yderst komplicerede forhandlinger –
ja, så lykkedes det i februar 2019 at købe mejeribygningen, og derefter gik det slag i slag. Og allerede i marts
førte forhandlinger med Go’on til, at der igen kunne
tankes benzin og diesel i Stauning.
Det skete sideløbende med en tiltrængt renovering af
tomme lejligheder på første sal, som derefter hurtigt
blev genudlejet – og samtidig var planlægningen af en
storstilet istandsættelse af det nedslidte butikslokale i
fuld gang.

Midt i april var man allerede så langt, at der kunne indkaldes til et stort borgermøde i sognegården, hvor planen om en ny købmandsbutik blev præsenteret, og her
blev borgerne inviteret til at tegne anparter i Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS.
Mange var var derefter rundt og stemme
dørklokker – og projektet fik stor tilslutning. Ejerkredsen voksede således til 124
anpartshavere, alle lokale folk, og kapitalen voksede til over en million kroner.
I forvejen havde et andet lokalt borgerdrevet selskab bidraget med lånekapital
til købet af mejeribygningen – nemlig
Stauning-Dejbjerg Udvikling.
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Dette selskab var blevet oprettet
for år tilbage med det formål at
forhindre bolighajer i at købe og
misligholde ejendomme i Stauning og Dejbjerg. Samt bidrage
med lånekapital til projekter, der
fremmer udviklingen i Stauning og
Dejbjerg.
Allerede før sommerferien var
man derfor nået så langt i processen, at der kunne annonceres
efter en købmand, og sommerferien var knap nok forbi, før renoveringen af butikslokalet gik i
gang.
Det skete i et gnidningsløst og
effektivt parløb
mellem håndværkere – der
klarede den
professionelle
del af renoveringen – og et
hav af energiske
frivillige, der
med højt humør
og stor energi
klarede den besværlige oprydning og rengøring.
For selv det sure
bliver sjovt, når
folk i Stauning
går i gang med
en fælles opgave. Det er faktisk derfor, vi møder så talrigt op. Ja, af og til møder der næsten for mange op til at løse den aktuelle opgave. Folk kommer for at være med i fællesskabet, når der bliver kaldt.
Derfor kunne ejendomsselskabet allerede 10.
september 2019 underskrive lejekontrakten med

den nye selvstændige købmand og tilbyde ham et tæt
samarbejde med et topmotiveret lokalt butiksråd i
spidsen for en hel hær af Staunings frivillige.
De hjalp den nye købmand med at finde og hente nyere brugt inventar fra de mange lukkede dagligvarebutikker. De hjalp ham med at stille det hele op. Og til
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slut hjalp de ham med at sætte alle varerne på hylderne
— og sætte prisskilte på varerne.
Der manglede aldrig hænder. Folk kom, når der blev
kaldt – hver gang!
Så derfor kunne Staunings nye
’Min Købmand-butik’ lukke op
allerede 23. november 2019
– i god tid til at få julehandelen
med.
Og det er naturligvis ikke slut med
det.
Efter åbningen af butikken fortsætter butiksrådet i et tæt samarbejde med den nye købmand om
initiativer, der skal gøre butikken
til et spændende samlingssted,
hvor det ikke kun er varerne, der
får folk til at komme i butikken.
Bl.a. er der indrettet en lille hyggelig café med bogreoler
og billeder på væggene, tænkt som et uformelt hyggeligt
mødested.

Og udenfor er der
et lille torv med
borde og bænke –
’Viggo Kirkevang
Nielsens plads’ –
hvormed vi hædrer en 85-årig pensionist, der på et
vigtigt tidspunkt
donerede 75.000
kr. til projektet.
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Jazz Festivalen på Stauning Havn
Man kan med en vis ret anlægge den synsvinkel, at det
var jazzfestivalen på Stauning Havn, som gjorde det
muligt at etablere Staunings nye dagligvarebutik på
rekordtid.
Jazzfestivalen har nemlig ikke bare tiltrukket, men også
toptrænet tæt ved 400 frivillige i rigtig mange praktiske
opgaver – heraf mange frivillige fra nabosognet Dejbjerg.
Frivillige, som hver sommer finder sammen i et unikt udviklende fællesskab om at løse det utal af praktiske opgaver, som er betingelsen for, at vi hver sommer kan samle
musikere og publikum fra ind- og udland til tre fantastiske
dage den anden weekend i august.

Ja, reelt er der tale om fire dage, når vi medregner jazzrytmerne i en fyldt Stauning Kirke aftenen før festivalen
på havnen officielt starter.
2020 bliver ekstra spændende. For i august fejrer Ringkøbing Fjord Jazzfestival på Stauning Havn 10 års jubilæum,
og der er ikke ringeste tegn at spore på metaltræthed .
Tværtimod bliver samspillet mellem de lokale arrangører
og de mange lokale frivillige bare bedre og bedre år for år,
hvilket i sig selv gør det mere og mere attraktivt at være
med i jazzfestivalen.
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For det er – og det føles! – virkelig fedt at være med og
byde ind med det frivillige arbejde, vi hver især kan bidrage med. Som f.eks. det år, hvor en storm var under
opsejling og truede med at blæse jazzfestivalens største
telt omkuld.
Men så stod der pludselig uden videre nogle kæmpestore, urokkelige landbrugstraktorer for enden af bardunerne. Så det telt fløj absolut ingen steder. Uanset hvad der
sker, så er der styr på det hele.

De frivillige udstråler glæde over at være med i en organisation, der klarer alt og simpelthen kan det hele. Og
den glæde smitter af på musikernes glæde ved at spille
på scenerne i de tre telte.
De frivilliges indstilling og måde at møde folk på er ganske enkelt en særlig attraktion – og en vigtig del af forklaringen på, at publikum kommer igen år efter år.
For rigtig mange er jazzfestivalen i Stauning blevet et
must, hvor folk kommer fra hele landet, uanset vejrudsigten. Og det i en grad, så arrangørerne i Stauning i år –
hvor nogle heftige byger ramte Stauning Havn – seriøst
overvejede et nyt slogan:
’I Stauning er alt vejr jazz-vejr’.
For de heftige regnbyger, som fra tid til anden strøg over
jazzfestivalen, påvirkede stort set ikke besøgstallet.
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De frivillige hjælperes glæde og humør under jazzfestivalen på Stauning havn er så smitsom, at der er eksempler
på, at nogle af jazzfestivalens gæster udefra, der har
sommerhus i Stauning, også selv er begyndt at deltage
som frivillige hjælpere.
’Må vi ikke godt være med’, spørger de. Og det må de
naturligvis.
Én kommer helt fra Sjælland og hjælper til med at holde
festpladsen pæn og ren. Og der står folk fra Vejle, Holstebro og Horsens og sælger øl i baren. Selv om Ringkøbing Fjord Jazz Festival på Stauning Havn
faktisk aldrig mangler
lokale frivillige. Nærmest tværtimod.
Ideen til jazzfestivalen
opstod – sådan som
det meste i Stauning
opstår – fordi nogle
stauningboere gik og
snakkede om at få
’noget til at ske’ på
havnen. Og så var det
så heldigt, at den daværende ejer af Restaurant Stauning
Havn tilfældigvis
kendte en ’skør mand
i Silkeborg’ med erfaring i festivaler.
Ud af dette i udgangspunktet ret kaotiske møde med
meget få faste holdepunkter opstod Ringkøbing Fjord
Jazz Festival - hvor de frivillige i den grad har orden i tingene – og derfor år efter år også har overskud til at bidrage aktivt til den helt fantastiske stemning på havnen
i de tre dage, festivalen kører for fulde sejl.
For resten – op til jazzfestivalen i 2019 blev Stauning
Havns bolværk renoveret for 5,7 mio. kr. Arbejdet blev
udført af et professionelt firma.
Men det er ingen overdrivelse, at hovedårsagen til, at
kommunen besluttede at give havnen fik dette markante
løft – det er den aktivitet og opmærksomhed, som jazzfestivalens arrangører og frivillige har skabt omkring
den.
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Stauning ville ikke undvære sit plejehjem

For 10 år siden nedlagde ny politisk strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune et lille kommunalt plejehjem i
Stauning med over 100 års historie bag sig. Med kun 12 boliger passede det lille plejehjem ikke ind i den nye
kommunale struktur.
Men Stauning ville ikke undvære sit plejehjem.
Processen med at få plejehjemmet tilbage startede vist, da en borger ved juletid ikke kunne holde ud at se på
det lukkede plejehjems mørke vinduer, og derfor selv købte julebelysning og satte dem i vindueskarmene.
Så så det ikke helt så mørkt og trist ud.
Men i hvert fald gik processen slag i slag. Og takket være stor lokal opbakning og en helt ny lov om friplejeboliger
lykkedes det at købe plejehjemmet og få oprettet et på alle måder velfungerende friplejehjem – som nu i 10 år
har været det billigst drevne i kommunen.
Endda med eget køkken – hvor duften af madlavningen hver dag skærper beboernes appetit, foruden de særlige
kvaliteter et lille, overskueligt plejehjem også har.
Helt ud over det sædvanlige er en sansehave til en kvart million kroner, som A.P. Møller-Fonden donerede til
hjemmets beboere – takket være en uimponeret ansøgning fra plejehjemmets støtteforening, der har ikke færre
end 130 medlemmer.
Støtteforeningens medlemskontingent er med til at finansiere en hel del ’ekstra flødeskum’ til beboerne – heriblandt en bus, så de kan komme på udflugter med frivillige bag rattet, og desuden samler støtteforeningen borgerne til store velbesøgte arrangementer, hvor alle er velkomne.
Støtteforeningens aktivitet tiltrækker også gavmilde sponsorater fra lokale fonde - og en række lokale firmaer
bidrager ved at købe diskrete reklamepladser på den førnævnte bus, hvilket bidrager til at holde den kørende.
Staunings nye købmand er selvfølgelig også sponsor – for naturligvis har både støtteforeningen og plejehjemmet
købt anparter i den borgerejede mejeribygning, der gjorde hans butik mulig.
På den måde har plejehjemmet bidraget til det økonomiske grundlag for at Stauning igen har en ny, flot
dagligvareforretning tæt ved friplejehjemmet, så beboerne kan gå derover.
Sådan hænger rigtig mange ting rigtig godt sammen på kryds og tværs i Stauning.
Også naboen Stauning Skole og børnehaven har et tæt og godt samspil med Stauning Friplejehjem – som
i øvrigt netop har udvidet fra 13 til 15 lejligheder. Det ændrer dog ikke på dets status som det mindste
plejehjem i kommunen.
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Der kan vel i princippet svares ja til det hele.
Eksempelvis har vi ved frivillig indsats etableret
en sti fra Stauning Havn ud til en lille, naturskøn
strand ved sejlrenden, og der er en større kommunal udstykning af boliggrunde på vej, fordi
de efterspørges af unge børnefamilier.

1. kriterium:
Landsbyens fysiske miljø er attraktivt, og der er god adgang til natur,
hvilket f.eks. kan være skabt gennem større projekter, sanering m.m. Har
man i landsbyen arbejdet med at forskønne det fysiske miljø ved f.eks. at
købe og nedrive tomme huse, anlagt og vedligeholdt grønne områder,
anlagt stier, renoveret bygninger, etableret nye boliger, m.m.

I Stauning er vi lykkedes med et par nytænkende ideer. Et godt eksempel er vores folkeskole, Stauning Skole, som for få år siden gik
mod strømmen ved helt utraditionelt at holde elevtallet oppe ved at
hente elever i Skjern i egne skolebusser, kørt af frivillige.
Dermed fik Stauning Skole afværget en truende lukning på grund af
for lavt børnetal – og bidrager samtidig til en klar tendens til, at flere
unge børnefamilier gerne vil bosætte sig i Stauning og faktisk i øjeblikket har svært ved at finde huse og byggegrunde i Stauning.

2. kriterium
Landsbyen arbejder med indsatser og aktiviteter der understøtter en bæredygtig
udvikling.
Der kan være tale om indsatser, der f.eks.
understøtter verdensmålene om
• Et sundt liv for alle
• Bæredygtig og moderne energi

Af samme grund har vi i Stauning haft succes med at få en helt ny
kommunal udstykning af boliggrunde i gang.

• Bæredygtige byer og lokalsamfund

I øjeblikket kommer over halvdelen af Stauning Skoles 132 elever fra
Skjern. Bl.a. takket være en meget aktiv støtteforening, hvor frivillige
har bevist, at en landsby med sammenhold og initiativ formår at gå
op mod strømmen.

• Partnerskaber

Stauning Skoles succes med at gå mod strømmen har eksempelvis
også sikret både en vuggestue med 19 børn og en børnehave med
32 børn.
Også i den anden ende af livet går vi mod strømmen i Stauning. Hvilket er beskrevet i indstillingens beskrivelse af Stauning Friplejehjem,
der ligger ved siden af skolen – med gode betingelser for at udnytte
de muligheder, som børn og ældre har for at berige hinandens liv.

• Bæredygtige økosystemer

Men der kan også være andre relevante
verdensmål end disse og gerne indsatser,
der går på tværs og støtter flere verdensmål.
Har man i landsbyen udviklet og/eller afprøvet nytænkende ideer, samarbejder og
metoder, der kan inspirere andre? Det
kunne f.eks. være inden for mobilitet, servicefaciliteter, sundhed, biodiversitet, uddannelse eller på andre områder, hvor
landsbyerne ofte er særligt udfordrede.

Med hensyn til bæredygtig energi, så har en
lokal energigruppe søgt og fået 50.000 kr.
i EU-midler og opstillet en solcelledrevet
ladestander til elcykler og mobiltelefoner
foran købmanden i Stauning, hvor der er et
lille torv med borde og bænke – samt en
lille café – til glæde for de mange turister,
der cykler fjorden rundt.

Aktuelt er der også tanker om en delebilordning i Stauning.
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Havnen med alle de maleriske hytter er en særlig stedbunden ressource, hvis muligheder i
høj grad præger Stauning. Et stærkt eksempel er jazzfestivalen – beskrevet nærmere i indstillingens afsnit om Ringkøbing Fjord Jazz Festival.
Og så er der vores lufthavn med tilknyttede virksomheder og, ikke mindst, landets mest
imponerende flymuseum, der – med sin kæmpestore samling af civile og militære fly , fra
de helt små til de allerstørste maskiner - med fuld ret hedder Danmarks Flymuseum.
Der findes intet andet flymuseum i Danmark i den størrelsesorden. Samtidig mødes de
dygtigste piloter fra hele verden hver sommer med deres veteranfly i Stauning til et
spektakulært air-show, hvor de demonstrerer for et stort publikum, hvad de og deres
herlige gamle maskiner formår.
Og det er tankevækkende, at det første spæde frø til både flymuseet og air-showet,
skyldes at maskinhandleren og ’kaospiloten’ Jens Toft – længe før kaospilot blev et
begreb – ved et rent og skært tilfælde blev interesseret i flyvning.
Det skete, da han i en hurtig handel solgte to brugte mejetærskere, som han havde svært
ved at komme af med. Køberen var Låsby-Svendsen, der gerne ville sælge et lille landbrug
på øen Endelave. Så de byttede lige over.
Jens Toft fik så en ven til at flyve sig til Endelave for at se, hvad det egentlig var han havde
købt derovre – og deraf opstod den interesse for flyvning, der førte til Danmarks største
flymuseum og Danmarks største air-show.
Det er resultat af en enorm indsats af frivillige fly-entusiaster – og passer derfor godt til
den begejstring for og lyst til frivilligt arbejde, som er Staunings særlige kendetegn.

3. kriterium
Landsbyens udvikling tager udgangspunkt i de
særlige stedbundne ressourcer og
potentialer, som
kendetegner lokalområdet.
Det kan være
landsbyens særlige
kvaliteter eller
struktur, historie,
beliggenhed med
adgang til natur.
De stedbundne
ressourcer kan
også være menneskelige ressourcer.
Er der noget, der
adskiller landsbyen
fra andre landsbyer?

Det er meget passende, at det lige skete i Stauning. For med hensyn til stedbundne menneskelige ressourcer, så er både lysten og evnen til at trække på samme hammel for at få
ting til at ske nok den væsentligste drivkraft i Stauning.
Således som det eksempelvis er beskrevet i indstillingens afsnit om jazzfestivalen og
tilblivelsen af Staunings nye dagligvarebutik.
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Detaljerede nedskrevne udviklingsplaner for Stauning kniber det nok lidt med.
Det gør det til gengæld ikke med at gennemføre det, vi sætter os for – og det er primært derfor, der sker så meget udvikling i Stauning.
Så ja - vi har i hvert fald medvirket aktivt til at gennemføre alt det, der sker. Men altså
uden store forkromede nedskrevne planer.
Det var derfor også helt i Staunings ånd, da folkene bag Stauning Whisky gik i gang
med den vilde idé at lave whisky hos Staunings hjemmeslagter, da han skiftede job
og blev fragtbilschauffør og hans slagtehus derfor blev ledigt.
Det er derfor Stauning i dag har et verdenskendt whisky-destilleri til 100 mio. kr.
Hvilket i øvrigt har inspireret til, at endnu et destilleri, Lowlands Denmark, er startet
i Stauning – og vækker en vis opmærksomhed ved at have succes med at redefinere
snapsen.
Så ja – ét eller andet må vi gøre rigtig, nedskrevne udviklingsplaner eller ej.

4. Kriterium
Landsbyens borgere,
foreninger og erhvervsliv har inden for de seneste 3-5 år medvirket
aktivt til at planlægge
landsbyens og områdets
udvikling.
Har man i landsbyen
selv været med til at
lave en udviklingsplan
for landsbyen? Er man
selv i landsbyen gået
foran og medvirket til
gennemførelse?
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Ja, vi er ikke kun os selv nok. Stauning indgår i et
inspirerende samarbejde med landsbyerne Lem,
Dejbjerg, Velling og Højmark i landsbyklyngen FriskVind.
Stauning og Dejbjerg har desuden i mange år haft
fælles skole og fælles idrætsforening - og passer på, at
udviklingen i de to landsbyer ikke går skævt. Bl.a. via
det borgerejede selskab Stauning-Dejbjerg Udvikling.

5. kriterium
Landsbyen har udsyn og deltager i samarbejder og netværk, eksempelvis om fælles projekter, faciliteter og arrangementer.
Samarbejde og netværk kan både være lokalt, regionalt
eller internationalt med deling af viden m.m. Samarbejdet
kan være med andre landsbyer og andre aktører på området.

Vi har massevis af uformelle og formelle fællesskaber, der tager hånd om alt det, som vi
finder vigtigt. Også på det meget praktiske plan.
Et eksempel på det er, at sogneforeningen står for snerydning på fortovene i Stauning,
hvor frivillige klarer det job. Den aktivitet opstod også ud af det blå, fordi nogen bare gik
i gang med at rydde sne.
Sogneforeningen sørger naturligvis også for flagallé, hver gang sognet har noget at fejre.
Hvilket vi har ret jævnligt.
Vi har også en meget aktiv idrætsforening, Stauning-Dejbjerg U&I, som både opretholder et godt niveau – og samtidig bidrager til et godt og tæt samarbejde mellem Stauning
og Dejbjerg, fordi de to sogne sammen kan løfte meget mere.
Noget af det, som er specielt for Stauning – det er, at initiativerne opstår sådan lidt af sig
selv.
Den tilflytter, der sagde: ’Man skal godt nok ikke lufte ret mange flyvske tanker, før der
er én der griber bolden og siger: vi gør det s’gu.’

6. Kriterium
Landsbyen har aktive
fællesskaber og frivillige, som understøtter et godt og
inddragende socialt
og kulturelt miljø.
Et fællesskab og frivillige er en afgørende forudsætning for
en landsbys udvikling.
Når der er et fællesskab og frivillige, er
der også som udgangspunkt et socialt
og kulturelt miljø.

Han har godt nok fat i noget af det særlige, som ligger i Staunings DNA. Vi er gode til
at gribe bolden, når den er der. Og så er vi ret gode til at være sammen om at holde
den i spil.

Så derfor griber vi nu efter ’Landsbyprisen 2020’ – for vi synes faktisk,
Stauning fortjener den.
Med venlig hilsen
Stauning Sogneforening v/
Ebba Lange Andersen
Toldhusvej 5, Stauning
6900 Skjern
50 88 00 38
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Links til relevante artikler og korte videoer, der understøtter
indstillingen til af Stauning til ’Landsbyprisen 2020’:
Artikler bragt af Dagbladet Ringkøbing-Skjern efter at Stauning havde kvalificeret sig til at deltage i
dysten om ’Landsbyprisen 2020’ i Region Midtjylland pris ved at vinde titlen ’Årets Landsby’ i
Ringkøbing Skjern Kommune.
https://dbrs.dk/artikel/stauning-valgt-som-%C3%A5rets-landsby
https://dbrs.dk/artikel/borgmester-hans-%C3%B8stergaard-havde-en-ekstra-gave-med-til%C3%A5rets-landsby

Sådan blev den nye købmandsbutik i Stauning til
Videoerne viser de frivilliges enorme indsats undervejs mod målet:
Video (5.60 min) – Frivillige fortæller, hvorfor de er frivillige
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/2329048467345692/?t=14
Video (0.30 min) – Frivillige i aktion med nyt inventar
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/2454698821523961/?t=1
Video (2.11 min.) – Frivillige i aktion med oprydning
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/3004773179539829/?t=0
Video (1.30 min) – Frivillige i aktion lige før der kommer varer på hylderne
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/783508962093368/?t=2
Video (2.30 min) – Frivillige i aktion med en ’pakkefest’ af dimensioner
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/1254702158048894/?t=3
Video (4.15 min.) – Åbningen af butikken
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/571419756944014/?t=0
Video (1.40 min.) – Købmanden, kunden og kassedamen
https://www.facebook.com/476730229738463/videos/2328424974154808/?t=1
Eksempler på, hvad medierne bragte:
https://dbrs.dk/artikel/en-festdag-istauning?fbclid=IwAR1ji4tCSI8WURaAsfJvA4tpHsgBSngfYHP9nnvVIOtBC55XKPZeyBMNCDA
https://dbrs.dk/artikel/udvikling-i-landbyerne-det-er-vores-butik-vi-har-selv-skabt-den
https://www.tvmidtvest.dk/ringkobing-skjern/fest-staunings-nye-kobmand-jeg-glaeder-mig-heltvildt?fbclid=IwAR36L2UEIX-oKwvC2wwgr5HdCc5s1tb4dVtlZC9AomG1-X5aGeGveKxD5Mk
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Ringkøbing Fjord Jazz Festival på Stauning Havn
Hjemmeside: http://www.xn--ringkbingfjordjazz-k4b.dk/
Facebook-side: https://www.facebook.com/ringkobingfjordjazz/
Pressemeddelelse fra 2017 om sponsorchefens lette job med at skaffe 300.000 kr. i sponsorbidrag:
https://www.dropbox.com/s/93h9y4h8vxzeuic/2017-07-19%20Tredje%20artikel.pdf?dl=0
Pressemeddelelse fra 2017 om, hvor nemt det er at skaffe frivillige til jazzfestivalen
https://www.dropbox.com/s/cuwxpkjd0bkoa5q/2017-07-26%20Frivillige.pdf?dl=0

Video (5.40 min) – Se de frivillige i aktion, og hvorfor de virkelig knokler på…
https://www.facebook.com/ringkobingfjordjazz/videos/2432193843678664/?t=2
Video (1.20 min) – Hør Daimis mening
https://www.facebook.com/ringkobingfjordjazz/videos/452952562105806/?t=1
Video (1.30 min) – Hør formandens mening
https://www.facebook.com/ringkobingfjordjazz/videos/1605489756248373/?t=1

Stauning ville ikke undvære sit plejehjem
Hjemmeside: https://www.friplejehjemmet.dk/
Facebook-side: https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/
Pressemeddelelse fra 2019 i anledning af Stauning Friplejehjems 10 års jubilæum
https://www.dropbox.com/s/typ6ssi5c2n5qa3/2019-01-28%20Friplejehjemmet.pdf?dl=0
Pressemeddelelse om støtteforeningen i anledning af Stauning Friplejehjems 10 års jubilæum
https://www.dropbox.com/s/it5e7qwbl3pof4c/2019-01-28%20St%C3%B8tteforeningen.pdf?dl=0
Video (5.40) – Stauning Friplejehjems store jubilæumsfest, hvor Kim Larsen (alias Ole Gas)
underholdt plejehjemmets beboere og 180 jubilæumsgæster til ud på de små timer.
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/2230239787234863/?t=1
Video (3.40 min) – Julefrokost på Stauning Friplejehjem
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/352030752041633/?t=1
Video (1.20 min) – Grundlovs- og grillfest på Stauning Friplejehjem
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/614976472354424/?t=1
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Video (2.30 min) – Høstfest med besøg af Stauning Whisky på Stauning Friplejehjem. Bl.a. med
lynversionen af, hvordan Stauning Whisky startede – og noget meget vigtigt, som Stauning Whisky
og Stauning Friplejehjem har til fælles.
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/441478733149225/?t=1
Video (1.06 min) – julehygge med børn fra Stauning Skole
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/1798607160267296/?t=0
Video (min) Besøg af Skjern mandskor
https://www.facebook.com/StauningFriplejehjem/videos/2218258858453457/?t=0

Stor aktivitet i Stauning/Dejbjerg U&I
Hjemmeside: http://www.uogi.dk/Gymnastik--pilates--spring-og-meget-andet
Facebook-side: https://www.facebook.com/stauningdejbjerg/
Video (3.55 min) – Foreningens julehilsen giver et fint lille indtryk af den mangfoldighed af
aktiviteter, som Stauning og nabolandsbyen Dejbjerg møder børnene med.
https://www.facebook.com/stauningdejbjerg/videos/480752735911962/?t=1
Video (0.41 min) – og her lidt mere af den energi og livsglæde, som kendetegner foreningen.
https://www.facebook.com/stauningdejbjerg/videos/736953300110738/?t=0

Stauning Skoles støtteforening er superaktiv på mange områder
Video (2.11 min) – Tilflytter fortæller om arbejdet i skolens støtteforening.
https://www.dropbox.com/s/2y68dfvv5nc58ug/Tilflytteren-L.mp4?dl=0
Hjemmeside: https://www.stauningskole.dk/
Facebook-side: https://www.facebook.com/stauningskole/

Stauning Whisky
Hjemmeside: https://dk.stauningwhisky.com/

Danmarks Flymuseum i Stauning
Hjemmeside: http://flymuseum.dk/om-museet

Side 216 af 291

Dette skema bedes udfyldt af LAG koordinator eller kommune (der ikke har en LAG)
og indsendt til Region Midtjylland sammen med ansøgningen fra den landsby eller gruppe af
landsbyer, som indstilles til landsbyprisen 2020.
Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov
indstiller: Vejerslev til landsbyprisen 2020 (Favrskov Kommune)
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.

Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.
Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
Hele Vejerslev Sogn:
1.1.2014: 393
1.1.2019: 391
Vejerslev Landsby 101 personer december 2019
Der arbejdes aktivt med at fastholde Vejerslev som en attraktiv
landsby. Sportspladsen er bundet sammen med et søområde man
har fået etableret i fællesskab. Ved søen stilles udstyr til rådighed
så man kan gå på opdagelse. Der er etableret 2 historiske ruter fra
landsbyen, dels til præsteskoven med 2 gravhøje og dels til en
gammel vandmølle og interessante steder i landsbyen.
Der har været afholdt middelalder markeder og man har fået
organiseret workshops hvor gamle træer kom til at danne grundlag
for skulpturer i landsbyen.
Der er også blevet arbejdet med kunst, og opstillet en figur i 2015.
En stor årlig oprydningsdag sørger for at landsbyen altid
præsenterer sig fint.
Ved søen formidles vand som ressource for liv.
Da der er så velfunderet et foreningsliv og ildsjæle vil landsbyen
kunne opretholde et godt liv i mange år. Der er også faciliteter til
et sundt liv med idræt og bl.a. tennis.
Vejerslev er en gammel by. Den stammer tilbage fra Romersk
Jernalder. Der har været et kloster i byen og der er mange der er
historisk interesserede. Man har arbejdet meget med historie, både
med middelaldermarkeder, en mytologisk park og stier ud i
landskabet, hvor historien formidles. Den store stensætning ”Høje
Stene”, som Moesgaard Museum arbejder med at gennemføre, lå
tæt på Vejerslev ned til Gudenåen, og derfor blev teaterstykket
”Høje Stene” opført der i 2019.
Der har været arbejdet med Vejerslevs udvikling siden 2007, hvor
det startede med et fremtidsværksted.
Det er fulgt op med 2 årlige møder i Landsbyrådet Vejerslev, hvor
byens foreninger fremlægger aktiviteter, planer og ideer for
fremtiden. Siden 2014 har det været specielt fokus på
forskønnelse.
Udviklingen af Vejerslev er der taget udgangspunkt i byens
ressourcer: Den smukke natur og spændende historie.
Har samarbejdet med Favrskov Kommune omkring Kunsten ud i
landsbyer, og ikke mindst med at levere mange frivillige der
bidrog til vandreforestillingen ”Høje Stene”, som trak folk til fra
nær og fjern. Der har også været brugt rigtig mange kræfter på at
afholde middelaldermarkeder, hvilket i høj grad kræver netværk,
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Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.
Hvad har især fået LAG
bestyrelsen/kommunen til netop at
indstille denne landsby eller gruppe
af landsbyer?

samarbejde og ildsjæle.
Ildsjæle vedligeholder og udbygger den mytologiske park. Der er
årlige arbejdsdage, så alt bliver vedligeholdt. Det samme gælder
stierne ud i landskabet.

Vejerslev har tydeligt arbejdet med sit DNA som Vikingeby, eller
som en historisk gammel by. Der har været organiseret
Middelaldermarkeder, der er skåret mytologiske figurer af gamle
træer, og i 2019 har rigtig mange i Vejerslev involveret sig som
frivillige for at bidrage med at realisere forestillingen ”Høje
Stene” som blev opført som vandreforestilling i Præsteskoven.

NB: Kriterierne er beskrevet yderligere i brevet om indkaldelse af forslag til kandidater til Landsbyprisen.
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Vejerslev – en lille landsby med liv

Ansøgning vedr. Region Midtjyllands Landsbypris 2020
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Beskrivelse af Vejerslev
Vejerslev er en lille landsby, som ligger lige midt mellem Randers, Aarhus, Viborg og
Silkeborg.
Den ligger højt hævet i landskabet, som mod vest skråner ned mod Gudenåen med
udsigt til skove og store vådområder. Gennem byen går hovedvej 46 Randers-Silkeborg,
hvilket gør beliggenheden attraktiv for pendler til de større byer.

Indbyggertallet i sognet har gennem årene ligget konstant på knap 400, heraf ca. 100
indenfor byen.
Bebyggelserne har altid bestået af gårde inde i byen med flere små byhuse især langs
vejen. Gårdene er i dag ikke i drift, men bebos af ældre eller nye tilflyttere, som tilpasser
bygningerne til nutidens behov.
Der er i dag kun ét landbrug lige udenfor byen, som har stordrift. Byhusene bebos af
familier eller enlige, som holder af at bo på landet og som ser en fordel i beliggenheden.
Rent historisk har der gennem hundrede af år været færdsel mellem Øst- og Vestjylland
gennem Vejerslev, hvilket er beskrevet i flere historiske fortællinger.
I 1200tallet har der ligget et kloster i byen, hvor munke har levet og udbygget både
kirke, gårdbrug og mølle. Dette grundlag har gennem næste tusind år skabt kirkens og
byens nuværende udseende og kulturelle indhold.
Denne historie, har vi de sidste 6 år valgt at sætte fokus på og gøre til et aktiv for byen,
ved på forskellige måder at levendegøre historien.
I dag er der ikke længere dagligvareforretninger eller offentlig service i Vejerslev.
I stedet er byens befolkning samlede om at skabe liv og udvikling i området, hvilket
betyder, at der især er fællesskab omkring det praktiske arbejde ved arrangementer,
vedligeholdelse af byen og de offentlige områder.
De lokale foreninger, som Kirken, Borger- og Kulturhuset og Idrætsforeningen har et
rigtig godt og konstruktivt samarbejde, hvor man ofte er fælles om arrangementerne.
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Erhverv i landsbyen
En af de større gårde i byen driver nu maskinstationen ved siden af en besætning med
fedekvæg – Vestergaard Maskinstation

I den nedlagt Brugs er der nu maskinværksted

Et stort landbrug ” Knudsminde” lige udenfor byen består af omkring 300 malkekøer og
planteavl. Har haft flere Åbent hus arrangementer med mange besøgende.

Midt i byen lå en skole, som blev nedlagt. Der kom i stedet en maskinstation på stedet, som
kørte i mange år. I dag er bygningerne lejet ud til et enkeltmandsfirma Toms
Entreprenørforretning.
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Hannes Patchwork
"HANNES" startede i 2004 med at sælge patchwork stoffer i en gamle værksteds bygning, og
da det gik stærkt måtte "HANNES" allerede efter kort tid udvide butikken.
Det er en stor og moderne netbutik - med over 3500 varenumre
Hannes Patchwork trækker mange til byen, og forretningen holder løbende kurser i Vejerslev
Borger og Kulturhus.
https://www.hannes-patchwork.dk/shop/frontpage.html

Cosmos Tupperware Hammel
Danmarks største distributør af Tupperware ligger placeret midt Vejerslev.
Der holdes løbende Tupperware demonstrationer og desuden salgsmøder for Tupperware
konsulenter i det store showroom.

Natur og historie i Vejerslev
Vejerslevs foreninger og beboere har været aktive i udvikling af landsbyen.
Der har været en løbende planlægning og udvikling af byen de sidste 15-20 år.
Det første møde vedr
Startende med fremtidsværksted åbent for alle borgere i byen, med temaet – ”Hvad vil vi
med byen? ”Det første møde blev afholdt i 2007.
Desuden har vi haft møde i oktober 2014 om hvordan vi kan forskønne Vejerslev med gruppe
arbejde.
Det er fulgt op med 2 årlige møder i Landsbyrådet Vejerslev, hvor byens foreninger
fremlægger aktiviteter, planer og ideer for fremtiden
I udviklingen af Vejerslev er der taget udgangspunkt i byens ressourcer: Den smukke natur
og spændende historie.

Målet er at skabe et godt levested for beboere og forhindre at byen forfalder med fraflytning som
konsekvens
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Følgende er en kort oversigt over initiativer og projekter:

1. Reetablering af søområde samt sti som forbinder søen med sportsplads, hvor der
blev etableret bålplads.
Samarbejdsprojekt mellem den tidligere Hvorslev Kommune, Viborg Amt og
Borgerforening. (Indviet i 2005)
Søen fremstår nu som en naturlig del af området, der er et rigt dyreliv i søen.
I 2018 blev indkøbt grejkasse med udstyr til undersøgelser af søens liv.
Kassen kan udlånes til private og institutioner.
2. Historiske ruter
I samarbejde med Danmarks Naturforening og tidligere direktør for Silkeborg Museum
er der blevet udarbejdet to historiske ruter til henholdsvis den ældst kendte vandmølle,
bygget af munke fra klostret, og rundt om Kirken og det område, hvor klosteret og
tingstedet lå. Derudover en rute til Præsteskoven med markeringer af to gravhøje.
Der er opstillet informationstavler og lavet foldere, som fortæller om lokalområdets
historie. (Indviet i 2013)
3. Middelaldermarked
Der er to gange afholdt middelaldermarked på Kirkens areal, hvor det tidligere kloster
lå.
Det har været et tæt samarbejdsprojekt mellem Vejerslev Landsbyråd, Vejerslev
Borger- og Kulturhus, Vejerslev Idrætsforening og Menighedsrådet.
I Kirken har der været middelaldergudstjeneste og musik, aftenarrangement med
spisning og underholdning i forsamlingshuset, aktiviteter på sportsplads og ved søen.
Der har ligeledes været samarbejde med Favrskov Middelalderforening og institutioner
i lokalområdet (børnehave, SFO, skole og gymnasium samt spejdere) (2013 og 2015)
Se mere her : http://favrskov-nettv.dk/?valg=Byfest&clipID=1747 og
https://stiften.dk/artikel/middelaldermarked-i-vejerslev-2013-8-5

4. Skulpturer, som fortæller om områdets historie
Nogle kæmpe lindetræer på kirkens areal, var en risiko for trafikken, og en række
træer ved sportspladsen var gået ud. I stedet for at lave brænde eller flis ud af
træerne, blev der lavet skulpturer til illustration af byens historie.
De kæmpe træer ved kirken blev omskabt til munke i procession på vej mod kirken til
minde om klostret. (De blev lavet af en kunstner Søren Brynjolf).
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Træerne fra sportspladsen blev til figurer fra den nordiske mytologi. Det var et
samarbejde med LOF Midtjylland og organiseret som en workshop, med kursus i
fremstilling af skulpturer med motorsave.
Det var den første af den art i Danmark.
Workshoppen var gratis, hvis man efterlod sin skulptur til byen. (2014) Det var
startskuddet til den senere mytologiske park.
Der har i alt været afholdt 4 workshops (2014, 2016, 2018 og 2019) i Vejerslev og
derudover i andre lokale landsbyer. Kursister fra den første workshop i Vejerslev,
danner kernen i det netværk af savere, der står bag Carving by the Castle, som
foregår på Ulstrup Slot hvert år. Der er planlagt en workshop næste forår.
Vejerslev deltog desuden i projektet Kunsten ud i landsbyerne, hvor en kunstner
(Frank Fenris Jensen) på baggrund af input fra beboere i byen lavede en skulptur, som
illustrerer byens historie.
Den store skulptur Iver fra Vejerslev står ved byens vejkryds, hvor de fire veje
mødes. 20 beboer deltog i samarbejdet (indviet i 2015)
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5. Asgård - Den mytologiske Aktivitetspark
Arkæologiske fund viser at der har været by i Vejerslev siden romersk jernalder.
Skulpturerne fra træskæreworkshoppen gav ideen til en egentlig park, med
beretninger fra den nordiske mytologi på den sportsplads, som ikke længere blev
udnyttet optimalt.
Byen overtog brugsretten fra kommunen til en del af den gamle sportsplads. Der blev
udarbejdet en plan for området med hytte med sovepladser, borde, bænke, figurer,
legeredskaber, malerier og formidling af historier fra den nordiske mytologi.
Det har primært været frivillige, som har lavet parken og som i dag står for den
daglige drift. (indviet i 2018)
Hytten lånes ud, og det er muligt mod betaling at overnatte, sammen med at der også
er adgang til sportsklubbens badefaciliteter og bålplads.
Der har i sommeren 2019 været 18 reservationer.
Vi indgår i samarbejde med Favrskov Kommune, som har lånt område til undervisning
af pædagoger og netværk af udeskole undervisere.
Der er et tæt samarbejde med kommunens naturvejleder

6. Vandreteater
Byen samarbejdede med Favrskov Kommune om den store kulturelle satsning,
teaterforestillingen Spådommen om Høje Stene, som markerede det exceptionelle
fund af skibssætningen Høje Stene i Vejerslev Skov.
Startstedet var Asgård, hvor der blev stillet telte op til servering og information. Dette
arbejde påtog byens Borger- og Kulturhus sig, og Idrætsforeningen lagde telt og
toiletfaciliteter til.
En række af byens borgere hjalp desuden med kulisser og en række praktiske ting i
forbindelse med teaterforestillingen. Over 2000 mennesker så forestillingen (2019)
I forbindelse med vandreteatret samarbejdede vi også med kommunens billedskoler og
skolens elever lavede et vægmaleri på en betonmur med skabelsesberetningen fra den
nordiske mytologi.
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7. Fremtid
Asgård - de historiske ruter og den smukke natur lægger op til bæredygtig
turisme/cykelturisme.
Fiskedamme ved Truust Mølle og en rekonstruktion og formidling af Høje Stene,
tæthed til pramdragerstien langs Gudenåen- kan gøre området til en vigtig brik i en
fremtidig satsning på bæredygtig turisme i landsbyer og i kommunen generelt.

FN’s Verdensmål
FN’ 3. Verdens mål – sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Tennis
Vejerslev Idrætsforening har tennisbaner, og der er altid mulighed for at bruge banerne.
En gang ugentligt i sommerhalvåret er der fælles træning. Idrætsforeningen har sin egen
tilmeldingside på nettet –
https://vejersleviftennis.klub-modul.dk
Tennisbanerne vedligeholdes ved fælles vedligeholdelses- og rengøringsdag i byen.

Fælles gåture
Fra påske til september arrangeres gåture. Hver tirsdag aften mødes interesserede ved
Kirkens p-plads. Ruten bestemmes efter de fremmødtes ønske. Der sluttes af med fælles
kaffe i Asgård
Desuden er der gode muligheder for motionsløb, cykel- og vandreture
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FN’s 11. verdensmål – Bæredygtige byer og lokalsamfund
Som en lille aktiv landsby er Vejerslev med til at fremme bæredygtig by og lokalområde
FN’s 15. Verdensmål
I 2003 tog Vejerslev Borgerforening initiativ til reetablering af tidligere vådområde. I
samarbejde med tidligere Hvorslev Kommune og Viborg Amt blev et vådjordsområde
opgravet og dræningen stoppet.
I dag er der en sø med masser vandinsekter, frøer, salamander og fugleliv. Der er bl.a. set
andefugle, rød glenter og fiskehejre. Søen blev officielt indviet i sommeren 2005

Planlægning i byen
Der er to årlige møder, hvor landsbyen diskuterer mulige ideer og arbejdsopgave.
Arbejdet uddelegeres til en nedsat arbejdsgruppe der herefter har ansvaret for den videre
opgave. Det er en fast del af Landsbyrådet Vejerslevs generalforsamling.
Der er altid repræsentanter fra alle foreninger i byen og mødet er åbent for alle beboer.

Eksempler på tiltag i byen:
• Vejsanering med chikaner og vejreguleringer til begrænsning af hastigheden på
hovedvej 46, som går gennem byen. Som et fremtidigt mål vil byen arbejde for
hastighedsnedsættende tiltag på vejen fra Thorsø og cykelsti til skole
• Renovering af Kirkens område herunder opstilling af borde og bænke+ infotavler på
Kirkens P-plads
• Renovering af sportsplads, herunder nedrivning af gammelt cykel- og redskabsskur
med asbest
• Etablering af Asgård
• Etablering af sti til og handicapadgang til Asgård og sø

Netværk og samarbejde
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Kirken
Kirken, som er den sidste ”bastion” og som står tydeligt lige midt i byen, danner flere gange i
løbet af året rammen om forskellige aktiviteter.
Der holdes flere fine koncerter, da den er den største kirken i pastoratet og derfor mest
velegnet til musiske formål.
Her kommer der også ofte deltagere udenfor sognene, som holder af at besøge byen og den
smukke kirke.
Kirken er også de seneste år brugt til udstilling for den lokale internetbutik med
patchworkarbejder.

Der var 300 besøgende fra hele landet, som samtidigt her kunne se kirkens smukke messehagler
som en del af udstillingen

Borger og Kulturhuset
Kreative grupper
I Borger- og Kulturhuset er der i løbet af året adskillige udlejninger til undervisning og kurser
i patchwork.
Her samarbejdes der med den lokale netbutik, som har stor gavn af at kunne bruge lokalerne
i forretningsøjemed. Desuden udlejes huset til en fast strikkeklub, som mødes her en gang
om måneden.
Fællesspisning
Der holdes fællesspisninger for beboerne et par gange om året, hvor man mødes og hygger
sig og får snakket sammen. Her mødes mange ældre og hygger sig med minder om den
gang, da der var store høstfester, vinterfester, sportsfester, jagtfester, ålegilder og dilletant.
Tilflyttere kommer sammen med deres børn og hygger sig med spisning og får en snak med
naboerne.

Skt. Hans
I et samarbejde mellem Idrætsforeningen og Borger- og Kulturhuset holder byen hvert år
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Sct. Hans, hvor der samles 80-100 mennesker på sportspladsen til bål og båltale. Der er
spisning, kaffebod og pølser på grill, og man kan sidde i opstillede telte og hygge sig
sammen. Det er sted, hvor både børn og voksne kan deltage og nyde leg, spisning og
hyggeligt samvær.

Træskærerkursus – samarbejde med LOF
I et samarbejde med LOF Midtjylland har byen gennem flere år holdt kursus i træskæring på
sportspladsen. Her er der udformet adskillige træfigurer til stor glæde for deltagerne og især
for byen, som har fået en hel del opstillet i Asgårdparken og på offentlige steder i byen.
De opstillede figurer har et mytologisk motiv, til understøttelse af den historiske fortælling vi
gerne vil give af byen og området.

Gør byen ren
Hvert forår går en del af beboerne sammen om at rengøre byens grønne pladser, læhegn,
bord- og bænkesæt og især Asgårdparken, hvor der luges og gøres klar til sommersæsonen.
Det er et godt og hyggeligt fællesskab der skabes ved fælles arbejde, og dagen byder altid på
mad og drikke til de fremmødte.
Livestreamning fra Folkeuniversitet – en af de første landsbyer
Som en del af Kulturby 2017 blev med initiativ fra Vejerslev lavet et delprojekt – Gentænk
forsamlingshusene, hvor der blev udviklet et samarbejde med Folkeuniversitetet omkring live
streaming af naturvidenskabelige foredrag direkte til forsamlingshuse.
Vejerslev og Skjoldelev var de to første forsamlingshuse, som deltog.
I forbindelse med Landsbytræf i 2017 blev der udarbejdet slides, oplæg og plakater til
beskrivelse af tiltaget.
I dag er det en kæmpe landsdækkende succes med over 200 steder, hvor der streames til.
Samarbejde mellem landsbyerne
Vejerslev indgik i et klyngesamarbejde med landsbyerne Aidt, Borre og Borridsø. (Synlig
Sydvest)
Vi afholdt fælles arrangementer (foredrag, vandreture, middelaldermarked) samt lokal
markedsføring af området. Vi har stadig samarbejde med nabobyerne eks. låner Borridsø
Beboerforening Vejerslev Borger og Kulturhus til deres større arrangementer, da de ikke
længere her et forsamlingshus.

Vejerslev - En lille landsby med lv
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Skanderborg Kommune i samarbejde med Landsbysamvirket:
indstiller: Voerladegård til Landsbyprisen 2020 region Midtjylland
Modtageren af landsbyprisen bliver
vurderet efter følgende kriterier.
Den enkelte landsby må ikke have
over 2000 indbyggere.
Landsbyens fysiske miljø er
attraktivt, og der er god adgang til
natur, hvilket f.eks. kan være skabt
gennem større projekter, sanering
m.m.

Der ønskes en kort redegørelse i forhold til de opstillede
kriterier.
Besvarelsen af dette skema må max være på 2 A4 sider.
Landsbyens indbyggertal oplyses
1.1.2014: 592
1.1.2019: 591
Tryghed – Natur – Fællesskab, Voerladegård, en levende by.
Dette er overskriften for en smuk folder som er udviklet til at
profilere den lille landsby og dens omegn.
Voerladegårds mange foreninger arbejder til stadighed på at øge
tilgængeligheden til naturen. I disse år er det især adgangen til
Mossøs mange muligheder for udeaktiviteter, der arbejdes med.
Der er etableret flere stisystemer, shelters, bålhytter og faciliteter
til udeliv i skov og landskab, men også lokalt i landsbyområdet.
Voerladegårds foreninger indgår i et nydannet partnerskab med
offentlige, private og foreninger med det mål at udvikle
sammenhængende stisystemer rundt om Mossø, forbundet til de
forskellige natur attraktioner i området.

Landsbyen arbejder med indsatser
og aktiviteter der understøtter en
bæredygtig udvikling.

Borgerforeningen har i de seneste år, sammen med de mange
foreninger, virksomheder og aktive arbejdet målrettet for øget
bosætning. Det har været vanskeligt at sælge byggegrunde i
området. Efter byen er gået sammen på tværs af foreningsliv,
institutioner, kommune og erhvervsliv er der lavet der er lavet
Åben By arrangementer, bosætningsmesse, udviklet
informationsmateriale om Voerladegård som attraktivt levested,
samt indgået samarbejde med ejendomsmæglere og kommune om
målrettet indsats for at udvikle og informere om områdets værdier,
er byggegrundsalget og nybyggeri i fuld gang.

Landsbyens udvikling tager
udgangspunkt i de særlige
stedbundne ressourcer og
potentialer, som kendetegner
lokalområdet.

Der er udviklet velfungerende digitale platforme for byens
samlede foreningsliv med fokus på de mange natur og livsværdier
i området. En folder fortæller dels om områdets velfungerende
skole, institutions og foreningsliv. Der sættes stor fokus i
formidlingen på den nære natur og de mange tilgængelige
faciliteter i naturen. Der berettes med personlige lokale oplevelser
om, hvordan adgangen til naturen beriger hverdagen og fritiden i
familiernes hverdag.

Landsbyens borgere, foreninger og
erhvervsliv har inden for de seneste
3-5 år medvirket aktivt til at
planlægge landsbyens og områdets
udvikling

Dannelsen af Borgerforeningen for Voerladegård og omegn i 2017
skete for at kunne arbejde målrettet med strategisk med udvikling
af Voerladegård. Dette medførte flg. Prioriterede De vigtigste
projekter er
•
Profilering af byen og salg af byggegrunde
•
Offentlig adgang til naturen
•
Samarbejde med kommune og omkringliggende byer
Voerladegård går aktivt ind i lokalplanændringer sammen med
Skanderborg Kommune. På samme måde har Voerladegård
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sammen med Skanderborg Kommune etableret en nybygget hal
som tilbygning til lokal skole. Hallen er foreningsdrevet og midler
til hallen er delvis indsamlet fra borgere, virksomheder og
kommune. Foreninger, lokale virksomheder og andre frivillige
varetog således både økonomiske og praktiske opgaver i byggeriet
af den såkaldte multihal.
Ligeledes er arbejdet for bosætning er en tværgående indsats både
økonomisk og organisatorisk.
Udefaciliteter i naturen er udviklet og udbygget med fælles hjælp.
Landsbyen har udsyn og deltager i
samarbejder og netværk,
eksempelvis om fælles projekter,
faciliteter og arrangementer.

Samarbejde med Dørup Borgerforing vedr. naturtiltag, arbejdes
med at etablere rekreativ adgang til Mossø. Der er netop dannet et
Kajaklaug, hvor der i samarbejde med lokale foreninger og
organisationen Natur og Ungdom er skabt adgang til søen og
faciliteter ved Klostermølle.
Der samarbejdes med organisationen Smukfest, om støtte til
lokale arrangementer mod oprydningsopgaver under og efter
festivalen. Dette er til gavn for både Voerladegård og festivalen.
Stiprojekter der rækker ud i landskabet og forbinder lokale med
nationale og regionale ruter er igangsat sammen med bl.a.
Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune.

Landsbyen har aktive fællesskaber
og frivillige, som understøtter et
godt og inddragende socialt og
kulturelt miljø.

Målrettet kommunikation om byens aktiviteter og værdier i
nyhedsbreve, Voerladegård Folderen, Facebook og hjemmeside er
altid opdateret og aktuel og ikke mindst indbydende mht. layout
og læsevenlighed.
Skole, institutioner og foreninger samarbejder helt naturligt i det
daglige.
Forsamlingshuset og Multirummet danner ramme om mange
initiativer og aktiviteter lige fra børne, familie, private og andre
kulturarrangementer. Spejdere og menighedsråd arrangerer i
fællesskab børnearrangementer for hele byens borgere.

Hvad har især fået
Landsbysamvirket og Skanderborg
Kommune til netop at indstille
denne landsby eller gruppe af
landsbyer?

Voerladegårds kommunikation udadtil og indadtil står stærkt og
giver en klar profil af landsbyens mange kvaliteter.
Dette er med til at skabe sammenhold og identitetsfølelse for
borgerne, som igen bliver gode ambassadører for byen udadtil.
Voerladegård har i mange år gjort sig bemærket ved dels de lokale
foreningers konstruktive og nytænkende projekter, hvor
kommunens administration og institutioner indgår i
planlægningen.
Det er det seriøse og bredt involverende arbejde som støt og roligt
udvikler Voerladegård sammen med et fast fokus på værdierne og
udviklingsmulighederne i området.
Tydeliggørelsen af Voerladegårds natur og lokale værdier via
fortællinger fra de mennesker der bor der, er eksemplarisk.
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Om Voerladegård
Voerladegård er en dejlig lille landsby i Skanderborg Kommune, smukt placeret ved den sydlige
bred af Mossø. Her bor omkring 600 indbyggere – primært børnefamilier, som nyder den lette
adgang til naturen og det tætte fællesskab med byens indbyggere.
I Voerladegård står vi sammen om at vende udviklingen. For trods et stort og stærkt foreningsliv,
egen multihal og muligheden for at nå større byer som Aarhus, Vejle, Silkeborg og Herning på
under 30 minutter, har byen også kæmpet med faldende indbyggertal. Dette skyldes primært
fraflytning af børnefamilier, når børnene efter 6. klasse skal fortsætte på en af skolerne inde i
Skanderborg.
Derfor oprettede byen, ”Borgerforeningen for Voerladegård og omegn” i 2017. Et af formålene var
at arbejde med visioner for Voerladegård, samt danne en række arbejdsgrupper, der skulle
arbejde med en række projekter så vi kunne få vendt udviklingen.
De vigtigste projekter er




Profilering af byen og salg af byggegrunde
Offentlig adgang til naturen
Samarbejde med kommune og omkringliggende byer

På de følgende sider vil vi uddybe en række af de aktiviteter og projekter som er planlagt, igangsat
og gennemført.
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Profilering af byen og salg af byggegrunde
Det største og vigtigste projekt som blev igangsat under Borgerforeningen var, at få sat gang i
salget af kommunens byggegrunde. Imellem den gamle udstykning og hovedvejen havde der siden
2010 været tomme marker og ingen aktivitet. Arbejdsgruppen igangsatte derfor 3 initiativer
1) Udarbejdelse og omdeling af en folder om byen
2) Åben By / Byggegrunde i sommeren 2018
3) PR initiativer for at gøre opmærksom på byen
Udarbejdelsen af en 48-sides folder var første projekt. Dette skete med stor opbakning fra både
kommune og private som dækkede udgifter til tryk. Folderen blev - naturligvis – omdelt med hjælp
fra byens indbyggere, som placerede den i kulturhuse, på arbejdspladser, fødegange og lignende
ligesom vi flere gange deltog på Bo&Byg byggeudstillinger, som er åbent hus for dem som ønsker
at bygge nyt hus. (Folder er vedhæftet)
Anden del var etablering af Åben By / Åben byggegrund arrangement, der blev afholdt i sommeren
2018 ifbm. den årlige byfest. Her deltog en lang række byggefirmaer. Dette gav interesserede en
mulighed for at se byggegrundene, tale med byggefirmaer og få et indblik i det fantastiske
sammenhold vi har i byen. For de fremmødte var der både gratis pølser og is samt hoppeborg til
de mindste. Arrangementet blev markedsført via annoncering på sociale medier og lokalaviser,
med penge som var indsamlet fra lokale virksomheder og via salg af annoncer i folderen. I den
forbindelse oprettede arbejdsgruppen en Facebook side som stadig bruges til profilering af byen.
Siden findes på www.facebook.com/Boivoerladegaard
I forbindelse med Åben By arrangementet har en arbejdsgruppe desuden arbejdet hårdt på at få
omtale i lokale aviser og ugeblade. En række eksempler på dette er vedhæftede/nedenstående:
Aarhus Stiftstiden, august 2018




Forside i den trykte avis samt 2 helsider inde i avisen + online
Initiativer og sammenhold holder landsby i gang: Hvis vi mangler noget, så skaber vi det
bare selv
https://stiften.dk/artikel/initiativer-og-sammenhold-holder-landsby-i-gang-hvis-vimangler-noget-s%C3%A5-skaber-vi-det-bare-selv

Horsens Folkeblad, Maj 2017



Jeryn og Victoria er faldet for Voerladegård
https://hsfo.dk/artikel/jeryn-og-victoria-er-faldet-for-voerladeg%C3%A5rd

Østbirk Avis, August 2018



Interesse for grunde i Voerladegård
http://www.oestbirk-avis.dk/interesse-grunde-i-voerladegard
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Og der var var en, der var to der var tre….
En sommerdag i juli begyndte rygterne af løbe rundt i byen – den første grund var solgt. Den første
milepæl var nået. Ikke siden grundene blev udstykket i 2010, var der solgt en eneste byggegrund.
Og siden da er flere kommet til. Således er nu 8 af de 18 byggegrunde blevet solgt. Det betyder
øget indbyggertal de kommende år, flere børnefamilier og en fremtidssikring af byens institutioner
og foreningsliv. Og vi fortsætter. Inden udgangen af 2021 er alle byggegrunde solgt.
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Offentlig adgang til naturen
Voerladegård er placeret lige ved Mossø, med skoven i baghaven og Gudenåen som bugter sig
rundt i området. Byens indbyggere bruger i stor stil naturen i det daglige. Lige fra dagplejere,
vuggestue, SFO, Børnehaven og skolen til de mange foreninger, som er i byen. Faktisk råder byen
nu over flere foreninger end de landsbyer vi sammenligner os med. Blandt andet











Gymnastik, Spring og Zumba
Volleyball
Floorball
Badminton
Crossfit
Fodbold
6 Spejder afdelinger
Jagt
Mountainbike
Og mange flere

En stor del af disse foreninger bruger aktivt naturen. Og derfor har der været vigtigt at arbejde
aktivt for at skabe den bedst mulige adgang til denne.
I 2019 blev Mossø Kano og Kajak Laug desuden stiftet. Foreningen har nu 7 kajakker og 5 SUP
boards samt råderet til 10 kanoer inkl. 4 fiskekort med fiskeret. Foreningen har på sit første år fået
133 medlemmer hvilket svarer til næsten 25% af indbyggerne i byen.
Et andet projekt som netop er igangsat er at skabe offentlig adgang til Mossø. I samarbejde med
Dørup Borgerforening arbejder vi på at få offentlig adgang til Mossø i umiddelbar nærhed af de 2
byer. Vi ønsker et område, hvor vi har mulighed for;




At nyde søen fra søbredden
Isætte kajak
Bade

Stedet skal være et lokalt samlingspunkt til gavn for områdets indbyggere - herunder også
institutioner, skole, spejdere, det nyetablerede Kano- og Kajak Laug samt besøgende i området.
Som et sidste, men meget vigtigt projekt, er der dannet en stor arbejdsgruppe for at arbejde med
vandrestier. Målet er at etablere og markere vandrestier i området, så der kommer en
sammenhængende vandresti Mossø rundt, samt en sammenkobling af vandrestierne omkring
Sukkertoppen. Endeligt arbejdes der også for at etablere markerede vandrestier i nærområdet
rundt om Voerladegård. I forbindelse med projektet er der stiftet ”Det grønne partnerskab” hvor
en lang række foreninger, statslige og kommunale organisationer, er gået sammen om at få
etableret natur vandresti rundt om Mossø og lokalområdet omkring Voerladegård. Her er der
indsamlet 65.000 kr. til et for-projekt der projekterer stiens mulige linjeføring og sikrer de
nødvendige aftaler, herunder med lodsejere.
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Samarbejde med kommune og omkringliggende byer
Vi kan rigtig meget i Voerladegård, men ikke alt. Derfor har det været vigtigt at have et tæt
samarbejde med omkringliggende byer, foreninger, kommunen og andre samarbejdspartnere.
Skanderborg Kommune spiller i den forbindelse en meget stor rolle.
Et meget tydeligt eksempel er samarbejdet med kommunen omkring grundsalg. Her har vi
løbende haft god dialog som har ført til ændring af lokalplanen, fælles markedsføring af Åben by,
tryk af folder og meget mere.
Ligeledes er den nybyggede multihal et godt eksempel. Her støttede Skanderborg kommune,
Fonde og byens indbyggere så der nu er en moderne multihal som ikke findes i mange byer af
vores størrelse. Se mere på https://www.multisal.dk/
Også samarbejdet med nabobyen Dørup om blandt andet offentlig adgang til Mossø er et godt
eksempel på det gode samarbejde. 2 af 7 medlemmer i Borgerforeningen er ligeledes fra Dørup, til
trods for at de også har deres egen Borgerforening.
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10 andre gode grunde til at Voerladegård skal vinde


Frivillige har i 2018 hjulpet idrætsforeningen med at etablere en tribune på stadion, så
hjemmekampe kan opleves fra første parket.



Spejderhuset fik i 2017 et nyt og større køkken, bygget af lokale håndværkere og andre
frivillige. Har bl.a. betydet at den nyopstartede lokale afdeling af ”Hele Danmarks
Familieklub” har kunnet spise sammen.



Erhvervslivet i byen støtter foreningslivet via sponsorater, gaver og annoncer.



Spejderne og menighedsrådet samarbejder bl.a. om byens Skt. Hans fest i Kirkehaven.



Idrætsforeningen og spejderne samarbejder om oprydning ved Smukfest og om ”Voerfesten”, med undertitlen ”en stor fest i en lille by”. En fest som de to foreninger har arrangeret i snart 40 år.



Idrætsforeningen og skolen samarbejder om hal, materialer, redskaber, klubhus og sportsplads.



Fællesspisning ca. 8 gange årligt i forsamlingshuset med 80-120 deltagere pr. gang. Overskuddet går til vedligehold af forsamlingshuset.



4 gange årligt udgives Voer-Bladet som fortæller om hvad der sker i byen.
https://www.voerladegaard.dk/voers-blad/



Dagplejen og den private vuggestue Kastanjegården kommer ugentligt til skolen for at
benytte hallen og deltage i udvalgte aktiviteter.



Velkomstkomite som besøger tilflyttere så de bliver introduceret for de mange aktiviteter i
byen og inviterer dem med til fællesspisning m.m.
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tRYGHEd - natur - fællesskab
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Silkeborg
ca 30 min
Århus
ca 35 min

Skole, SFO & Klub

Ry
15 min

Børnehaven Eventyrhulen
Dagpleje

Voerladegård

Skanderborg
15 min

Vuggestuen Kastanjegården
Skøn natur med skov og sø
Dejlige byggegrunde

Odder
ca 25 min

Brædstrup
15 min

Aktivt foreningsliv

Østbirk
8 min

Voerladegård

- smørhullet lige på vejen

Forsamlingshus & Kirke
Horsens
ca 25 min

Voerladegård er en dejlig lille landsby i Skanderborg
kommune, smukt placeret ved den sydlige bred af
Mossø.
fællesskab, tryghed & natur
er blandt de værdier, der gør byen så skøn at bo i.
Vi har en fantastisk skole og landsbyordning,
som er limen, der holder byen sammen.
Fra Voerladegård er du på E45 i løbet af 10 minutter.
Der er ca ½ times kørsel til alle de større østjyske byer,
og de mindre handelsbyer kan nås på højst et kvarter.

Billund
ca 45 min

2

Vejle
ca 35 min

Indbyggertal 2017: 601

- og vi vil gerne være flere !
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tidslinje

Skolen

”- huset hvor glæde, læring og ansvar gror”

1908

Ny skole bygges i Voerladegård med Lilleklasse og
Storeklasse
Ny lilleskole midt mellem
Dørup og Voerladegård

1957

Lilleskole lukker
Voerladegård skole bliver
til centralskole
1. - 7. klasse

1981

Sdr. Vissing skole bygges
og tager 6.-7. klasse

1991

Sdr. Vissing skole tager
5. klasse.
SFO og børnehave
bygges

2000

Udvidelse og renovering

2007

Voerladegård kommer til
Skanderborg kommune
som følge af kommunalreformen.
Skolen får 5. og 6. klasse igen. 7. klasse skal til
Niels Ebbesens Skolen i
Skanderborg

2010

Nye tilbygninger og hal
Ny børnehave

Af Merete Kristensen, skoleleder:

Voerladegård Skole er en del af
og trivsel er i fokus, og vi ønsker samLandsbyordningen, hvor skole og
men med forældrene at skabe trygge
børnehave ses som samme institutifællesskaber for alle børn.
on. Skole, børnehave, SFO og klub er
Skolen har mange traditioner. Vi har
tæt forbundne med et velfungerende,
morgensamling med sang og fortælling,
tæt samarbejde på tværs. Dette giver
morgenbevægelse og brætspil. En stor
tryghed, nærvær og kontinuitet for
del af børnenes læring understøttes
både børn, forældre og personale.
digtalt med både smart-board-tavler
De 130 skolebørn er orgaog Ipads og IT læringsplatforniseret i 3 teams. Vi har
me. Derudover bruger vi den
Voerladegård
rullende skolestart,
omkringliggende smukke
Landsbyordning
barnet begynder i
natur i undervisningen og
skole, når det er
forsøger at lave varierede
Skole:
Børnehave:
fyldt 6 år. Det enskoledage for børn og
kelte barns læring
• 130 elever
• 45 børn
personale.
• 3 stuer

• 0.-6. klasse

• 8 ansatte

• 25 ansatte

• SFO & Klub

Jeg elsker Voerladegård skole fordi - jeg altid finder nogen at lege med. Lea 10 år
- jeg kender alle, og vi har svømning. Johanna 9 år
- vi må bruge Ipads i timerne. Rosa 10 år
- vi spiller på instrumenter i musik. Rasmus 10 år
- vi har super-duper søde lærere. Mikkel 11 år
- der er mange venner, og man bliver
ikke mobbet. Dana 10 år
- vi har en god legeplads og bygger
LEGO Mindstorm. Adreas 10 år
- det er hyggeligt, og næsten alt er fair Sara 8 år

Læs mere på:
Voerladegaardskole.dk

4
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BørnehaveN
FAKTA:
• 45 børn

- en del af Landsbyordningen
Tina Sørensen, leder af BH , klub og SFO

Eventyrhulen er en afdeling i Landsbyordningen Voerladegård. Det betyder, at vi er i samme hus som skole
og SFO/klub, som vi har et tæt og
frugtbart samarbejde med.
Børnehaven har tre stuer med fast
tilknyttede voksne; Alfestuen og Troldestuen, som er for de mindste børn,
og Spirestuen hvor de ældste børn
efterhånden introduceres til skolens
lilleteam. Der er skolestart 4 gange
årligt.
Eventyrhulen har madordning, hvor
maden bliver tilberedt i hjertet i børnehaven; Eventyrhulens fællesrum.

6

Vi bor i dejlige lyse lokaler opført i
2010 og bruger både multihallen på
skolen, skoven, spejderpladsen og
sportspladsen til leg og udfoldelse.
Vores fornemmeste opgave er at
være med til at lægge grunden til,
at børnene bliver livsduelige. I den
tanke ligger, at alle børn skal føle
sig som en vigtig del af et eller flere
fællesskaber. Vi arbejder hele tiden
med at give børnene succesoplevelser inden for de områder, hvor de
hver især er stærke - samtidig med
at vi prøver at styrke de knap så
stærke kompetencer

• 3 stuer
• 8 ansatte
• Madordning

Louise og Kasper har haft børn i
Eventyrhulen siden 2013, først storesøster og nu lillesøster:
”I Eventyrhulen bliver vi mødt med
engagement og lyst til vores børn.
Der er stor fokus på kreativiteten.
Ungernes bidrag til forårsfesten for
hele landsbyordningen eller den årlige cirkusforestilling er et stort hit
blandt både børn og voksne.
Alle høj- og årstider bliver markeret:
F.eks. høsttiden, hvor børnene selv
maler mel og slutter af med at bage
deres eget brød, påsken med karse-kaniner og sommeren med vandkamp på legepladsen.

Den flotte natur bliver flittigt brugt,
og der er tradition for udeuger, hvor
børnehaven for en stund flyttes til
spejderpladsen.
Der er tæt samarbejde med både
vuggestue og dagplejere, men især
med byens skole, som børnehaven
hænger fysisk sammen med. Alle
børn og voksne kender hinanden,
og når de små bliver store og skal
starte i skole, findes der ikke en
mere tryg start på skolelivet, end
den de får her”
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den kommunale dagpleje
Voerladegård dagpleje kan tilbyde en tryg hverdag, hvor dit
barn får den store verden i små
doser. Børnene knytter venskaber på kryds i grupperne, når vi
mødes fast i skolehallen, i menighedshuset og hos hinanden.
Vi prioriterer udelivet og nyder
godt af naturen omkring os. Vi
modtog alle “Grønne spirer” flaget i 2015, og vi har stor glæde
af det materiale og inspirationen, der følger med.
Som kommunale dagplejere er
vi en del af en stor organisation,
hvor vi har en pædagogisk leder
tilknyttet.

Hanne Christensen (1966)
bor i Voerladegård sammen
med sin mand. De har tre døtre,
som er flyttet hjemmefra. Hanne har været dagplejer i 16 år.

Sigrid Voigt Olesen (1969)
og hendes mand bor på en gård
i Dørup sammen med deres tre
døtre. Sigrid har været dagplejer
siden 2000.

VOERLADEGÅRD
Ellen Grønning (1970)
bor på en gård udenfor Voerladegård sammen med sin mand.
Sammen har de tre børn. Ellen
har været dagplejer siden 2005

Find os på facebook:
De kommunale dagplejere i Voerladegård
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DØRUP
Mette Preut Kjær (1971)
bor i Voerladegård med sin mand.
Sammen har de tre døtre. Mette
har været dagplejer siden 2001

På Skanderborg kommunes hjemmeside:
http://www.skanderborg.inst.dk
Eller kontakt Mette:
22730960 / galge18@yahoo.dk
Målforhold
Dato

1:10000
19-02-2018

Lise, mor til Asger:
”Da vi flyttede til Dørup fra Aarhus,
var vi overbeviste om, at vores søn
skulle i vuggestue. Vi havde nok lidt
fordomme om at børnene i dagplejen ikke blev stimuleret socialt på
samme måde som i vuggestuen.
Midt i byggerod og flyttekaos blev
han dog alligevel skrevet op til en
dagplejeplads, og allerede efter en
uge hos Sigrid var alle planer om
vuggestue droppet! Asger blev en
del af familien fra første dag, og han
elskede livet på gården, hvor hverdagen er præget af kærlighed, tryghed og masser af sociale aktiviteter
både hos Sigrid og hos de andre
dagplejere. De har mulighed for at
tilrettelægge dagen efter hvert enkelt barn, så alle aktiviteter sker på
børnenes præmisser”.
Peter, far til 5 børn, som alle har
været passet hos Ellen:
“ Vi valgte dagplejen, fordi de er fantastisk søde mennesker! Derudover
tilbyder dagplejen rigtig gode fysiske rammer for børnene. Alle vores
5 børn har været super glade for at
være i dagplejen. De har altid været
trygge hos Ellen, og vi har været
trygge ved at aflevere dem. I dagplejegruppen er de gode til at mødes, både i legestue og hjemme hos
hinanden. Det betyder, at børnene
kender de andre dagplejere rigtig
godt, og det er derfor ikke noget
problem at aflevere et andet sted,
når der er ferie eller
sygdom”.

• Restaurant
• Selskabsbuffeter
• Take Away-picnic
• Butik

Gudenåvej 48, Voervadsbro, 8660 Skanderborg
Tlf. 75 78 28 85 • www.detlillerogeri.dk
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god plads
Vælger man den private
vuggestue Kastanjegården
kan man også være sikker
på, at de små er i de tryg-

geste og kærligste hænder fra morgen til aften.

Vuggestuen Kastanjegården

er en privatejet vuggestue beliggende på en gård i Voerladegård
og ejes af Susanne Haudrup.
Ideen til at åbne en vuggestue
opstod, da Susanne var på barsel
med barn nr. tre. Dagplejen var
fyldt og ”hvad gør man så?” Ja,
man åbner da bare en vuggestue.
Vuggestuen åbnede d. 1. februar
2011 i en af længerne på gården,
og i løbet af de første to år var
vuggestuens pladser fyldt op.
En god normering til 20 børn
vægtes højt, så de pt. i alt 9 personaler kan tilbyde den nødvendige omsorg og opmærksomhed.
Tæt samarbejde med forældre,
børnehaven og skolen, sundhedsplejerske, tale-høre-lærer,
børnefysioterapeut og psykolog
er også en vigtig prioritering på
Kastanjegården.
Selvom vuggestuen er privat,
ydes der tilskud til pasningen fra
kommunen på lige fod med offentlige institutioner.
10

til de mindste
Louise har tvillinger på Kastanjegården og også storebror har
haft to skønne år på stedet:

”- Børnene bliver set og hørt, som
de er – der bliver i den grad taget
hånd om det enkelte barns behov,
og både forældre og barn bliver
taget imod hver eneste morgen
med store smil og kram. Man
får en følelse af, at man betyder mest i hele verden. Man kan
100% regne med, at der er en update på, hvordan dagen er gået,
når man henter sit barn om eftermiddagen. Især i starten modtager man søde beskeder og billeder i løbet af dagen, så man ved,
at ens guldklump har det godt.
Der er i den grad overskud blandt
personalet, og man ser dem altid
kravle rundt på gulvet eller rode
rundt i sandkassen sammen med
børnene; der er oprigtig interesse.

Louise Fredslund med sin mand og deres 3 kastanje-børn,
som alle elsker at være på Kastanjegården

Vuggestuen er totalt renoveret med dejlige lyse lokaler og stor
sydvendt legeplads, hvor børnene får masser af frisk landluft

- Der dufter altid dejligt af lækre
hjemmebagte boller og varieret
og sund mad, - og selvom man
”kun” er vuggestuebarn, bliver der
disket op med påskefrokost med
sild, rejer og æg, samt andesteg
og brunede kartofler til jul.
Helt klart all inclusive på omsorg,
kærlighed, kost og spændende
aktiviteter.”
Læs mere om vuggestuen her:
www.voerladegaardvuggestue.dk
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- når naturen er smukkest

K a n otur p å M o
ssø

Mossø

Naturen omkring Mossø ved Voerladegård er alle byens borgere stolte
og glade for. På køreturen fra Skanderborg byder de mange sø- og landskabsudsigter velkommen, og området bruges flittigt.
Udsigtspunktet Møgelkol er et yndet
udflugtsmål, som ligger 10 minutters
gang fra skolen.

ol

Ud over den skønne udsigt bruges
skoven og søen til mange fritidsformål. Der er mulighed for både kanoog kajaksejlads på søen, og turen
rundt om søen med sine ca 30 km
er en flittigt benyttet rute for byens cykelentusiaster.
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Fakta om Mossø

• Areal:

17 km²

en

• Omkreds: 28 km søbred

r mo
rg

Danmarks 4. største sø

• Længde: 10 km lang
• Dybde:

max 22 m

• Fredet naturområde.
• Tilløb fra Gudenåen
12
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Skoven
		 - i baghaven

Hvordan bruger
du skoven?
Lea 11 år- ”Det er vild fedt

at ride en tur i skoven med
min søster eller vennerne.
Far løber ofte ved siden af
smmen med vores hund”
Lars -- Som spejderleder

bruger jeg skoven meget
sammen med børnene.
Det er fantastisk at have
den så tæt ved
Henrik - Jeg løber, kører

At tage på skovtur i Voerladegård
er let som ingenting. Fra byens
sportsplads strækker Dørup Skov
sig til begge sider med gode afmærkede stier og vandreruter.
Skoven breder sig ud mod vest,
hvor man kan bestige Sukkertoppen i Højlund Skov og igen møde
en fantastisk udsigt over hele bakkelandet omkring Mossø.
Her er rig mulighed for at tage
cyklen med og blive udfordret på
de mange stigninger. Men pas
på ikke at fare vild. Det er et stort
område.

14

MTB, går tur med familien
og en gang imellem tager
vi en lygte med og går en
tur i mørke
Eva - Jeg går tur, samler

blade og mos til dekorationer, nyder udsigten ved
Møgelkol, leger hule og
gemme med min søn

Anette - Jeg bruger skoven

til at lade op, en slags meditation for sjælen

Side 246 af 291

klostermølle

pINDAL MOSE

- var oprindelig vandmølle for Voerladegård
sogn, men er sidenhen omdannet til papirfabrik. I dag bruges Klostermølle til naturskole og er desuden et oplagt mål for en
picnic eller et pit-stop på en kanotur.
Både bygningerne,
vandløbene og
de grønne
områder
omkring
er meget
smukke.

- finder man, hvis man følger Gudenåen gennem skov og åbne marker til Viltholt Mølle. Det er en smuk
og varieret tur rundt om mosen,
hvor der findes tørvehuller og
små søer mellem pile- og birketræer. Området er en
lille godt
gemt
naturperle.

yding skovhøj
- ligger få km syd for
Voerladegård og
er med sine 173
m.o.h. et af
Danmarks
højeste punkter. Endnu et
fantastisk udsigtspunkt.

himmelbjerget
- er en af de kendte toppe i området og rejser sig 147 m over havets
overflade. Her afholdes det årlige
jule-fedt løb for Voerladegårds
borgere, hvor alle kræfter sættes
ind for at nå toppen først.

							som

natur
perler
											 			på en snor
sukkertoppen
- ved sydsiden af Mossø leverer, med sine
108 meter over havets overflade, en storslået
udsigt over søen og Gudenådalen.
Man finder Sukkertoppen ved at gå ca. 80
højdemeter op nede fra Klostermølle.

16

Den genfundne bro
- er en unik attraktion, der lå i hi
inde i en dæmning i 85 år.
I 2014 blev broen gravet fri og
restaureret til fordums storhed,
og i dag er broen et storslået
syn og en endnu bedre oplevelse at gå hen over.
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Foto: Per Bjarne Pedersen / Appaz Photography.
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bYG SELV
på Blegsø Banke II

Vand, Varme, WWW OSV.
-i Voerladegård

Voerladegård Skole

Drømmer du om at bygge selv?
Så er en grund på Blegsø Banke II
en rigtig god mulighed, du ikke må
gå glip af.

Byggegrunde fra

300.000 kr
800-1400 m²

Gode naboer
Smuk natur
Kort og sikker skolevej

Blegsø Banke

Ca ½ time til 4 store jyske byer
Gode fritidstilbud
18 byggegrunde, der varierer i størrelsen
fra 800 kvm. til ca. 1440 kvm, med store
tilhørende grønne fællesarealer.
Hele udstykningen forventes at være
klar til salg fra sommeren 2018, og med
en startpris på 300.000 kr. vil grundende
være interessante for mange købere.
Grundene ligger tæt på skolen og transportmuligheder og med naturen og skoven i gåafstand. Udstykningen er placeret
i forlængelse af Blegsø Banke I og har
udsigt over dalen, hvor den gamle Blegsø
lå før i tiden.

18

• Voerladegård Vandværk
- forsyner området med rent og
velsmagende drikkevand fra en
boring nede i skoven bag fodboldbanerne. Vandet er fornyligt blevet
analyseret og fundet fuldstændigt
rent.
• Varme
Den mest anvendte og kollektive
varmeforsyning er naturgas, men
der findes flere andre varmekilder
som pille- og oliefyr. Der dukker
dog flere og flere varmepumper
op, og dette er også en mulighed
på de nye udstykninger, hvor der
i lokalplanen er indekseret mulighed for vedvarende energi.
• Fibernet
Hurtigt internet i form af fibernet
fra Waoo er til rådighed.

I lokalplanen er der gjort plads til en støjvold
og en rundkørsel ud til landevejen, hvis det
skulle være nødvendigt.
Lokalplanen giver fleksible muligheder for at
bygge drømmehuset i forskellige materialer
og taghældninger.
Læs mere om grundene og lokalplan 1129
hos Skanderborg kommunes grundsalg:
Skanderborg.dk

• Nabohjælp
Mange er tilmeldt Nabohjælp.dk,
og sammen hjælpes vi ad med at
holde øje med vores huse.
• Hjertestarter
Udenpå menighedshuset ved kirken hænger en hjertestarter.
Denne drives af borgerforeningen.
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nybyggerne
- en klassisk
tilf lytterhistorie

Eva og Rasmus flyttede i 2004 til
Blegsø Banke i Voerladegård
i et nybygget træhus med udsigt
over marker og bakker. De var
med til at forme fællesskabet i
det nye kvarter.

”Vi boede i en mindre lejlighed i
hjertet af Aarhus”, fortæller Eva
og tilføjer: ”Vi ønskede at flytte
væk fra byen, ud til skov og vand
og begge ting fandt vi i Voerladegård”
”På den måde er vi en klassisk
Voerladegård-familie”, supplerer Rasmus. ”Mange er tilflyttere
fra de større østjyske byer, hvor
unge flytter til efter endt uddannelse”. Både Eva og Rasmus arbejder stadig i Aarhus.
Billigt at bygge i Voerladegård
Det var også udsigten til at bygge
et kvalitetshus til billige penge,
der trak parret til landsbyen ved
Mossø. ”Grundpriserne er så
lave, at vi har haft en million mere
at bygge for i forhold til mange
andre byggegrunde i det østjyske”, fortæller Rasmus. ”Vi kunne
nøjes med et kreditforeningslån
og undgå de dyre banklån - det er
svært for førstegangskøbere”.
Eva og Rasmus byggede selv
huset, hvilket gjorde projektet
endnu billigere. Med baggrund
som håndværker havde Rasmus
håndelaget til at gå i gang med
projektet: at færdigbygge et råhus
af træ, leveret fra Sverige. Selve
byggeriet gik smertefrit,
men Eva har

20

et godt råd til husejere, der bygger på en ny byggegrund: ”Vi fik
en havearkitekt til at rådgive os
med indretningen af haven. Der
blev lavet en plantegning med
forslag til træer og beplantning og
opbygning af forskellige grønne
rum. Det har vi været meget glade for, da man godt kan blive lidt
rådvild ved at kigge ud på en bar
mark”.

Luftfoto fra Krak viser tydeligt de mange haverum, som
Rasmus og Eva har skabt i deres store have

Pionerånden i et nyt kvarter
Eva og Rasmus fortæller om,
hvordan man kan være med til
at forme fællesskabet i et nybyggerkvarter. ”Når hækkene er
ikke-eksisterende, kommer man
hinanden mere ved, uden at vi af
den grund behøver at hænge ud
hele tiden”, siger parret samstemmende.
Skolen i Voerladegård ligger tæt
på familiens hjem, og drengene
Frede og Lasse går selv i skole. ”Det er en god, tryg skole og
overgangen fra børnehave til skolen er enormt let, fordi begge ting
hører under samme tag i Landsbyordningen”, mener Eva.

Sommerhaven med udsigt over marker.
Den nye udstykning ligger lige bagved til højre

Udsigten mod vest.
Sådan kan en kedelig novemberaften også se ud

”Vi har på ingen måder fortrudt,
at vi tog springet fra storbylivet til
mere ro og tryghed i Voerladegård”, slutter parret 
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U11 Piger

Fodbold i Voerladegård Idrætsforening spilles
fra start april til midt i oktober. Der er hold i mange aldersklasser, og forældre støtter troligt op til
den ugentlige træning ved klubhuset.
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I hallen er der rigtig mange muligheder for
fysisk udfoldelse hele vinteren igennem.
Gymnastik for alle fra 2 til 90 år, som kan
varieres med både zumba og crossfit træning. Man kan fortsætte fodboldsæsonen
inde i varmen, og der er badminton
og volleyhold for både børn og
voksne. I marts afsluttes sæsonen med den store forårsopvisning, hvor holdene viser
hvad de kan.

Spring
Zumba
Volleyball
Floorball
Badminton
Crossfit
Fodbold
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En HEL hal
- resultatet af aktivt
sammenhold

I 2013 indviede byen sin nye sports- og multisal.
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Foto: Virklund Sport

Initiativet blev igangsat af en lokal borgergruppe med et
fælles mål om at en ny stor sportshal skulle erstatte den
50 år gamle gymnastiksal. Borgergruppen involverede
alle grupper i byen, således at alle behov og interesser
blev tilgodeset. Den nye hal blev en realitet v.h.a. økonomiske bidrag fra byens beboere, diverse fonde og
Skanderborg kommune. Uden den omfattende
frivillig arbejdskraft fra lokale håndværkere og
Fakta om hallen
borgere ville hallen dog aldrig været blevet
opført.
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Hallen danner året rundt ramme om bl.a.
skolens aktive tilgang til idræt og bevægelse i alle fag, for fri leg og for musikog teateropvisninger. Den besøges regelmæssigt af landsbyens vuggestue og
dagplejere, Bofællesskabet Solsikken og
ungdomsklubben og ikke mindst til et væld
af sportsaktiviteter i Voerladegård Idrætsforening (VIF).

• En hel håndboldbane
• 5 Badmintonbaner

• Lyd-væg kan opdele hallen
• Åbning til musikscene
• Kan bookes til sportslige
formål

Hvis du har lyst til at læse mere, så besøg hjemmesiden
www.multisal.dk
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aktivt liv
MTB og cykelklub

Ridesport

Friluftsbasen

Kajak og kano

Cykelsporten blomstrer i Voerladegård.
En stor flok kører sammen afsted og ses
ofte på racercykler på ruten rundt om
Mossø eller på MTB i skovene omkring.
Der er skabt et godt sammenhold, og
turene udvides gerne til at omfatte løb
rundt i Østjylland.

Mulighederne er mange, hvis man interesserer sig for heste og hestesport.
På Grønskovlund, Edelgård og flere
andre steder kan man både få undervisning og opstaldning, hvad enten man er
til dressur og konkurrencer eller blot til
hyggelige ture. Skoven bruges af mange ryttere fra området, og der er et godt
netværk. Så om man har ponyer som
kæledyr, eller er til travløb, spring eller
dressur, er der rig mulighed for at udfolde sig med hestesport i Voerladegårds
skønne natur.

Lige uden for Voerladegård ligger Friluftsbasen. I skovkanten ned mod
Mossø er der opført to rummelige sheltere og en bålhytte. Der er vandpost,
muldtoilet, bålpladser og borde-bænkesæt.
Sedum på shelternes tage giver et let
og farverigt udtryk året rundt. Det er byens spejdere, der har lagt mange timers
arbejde i projektet, men alle har mulighed for at benytte sig af det gratis tilbud.
Vuggestue, dagpleje, Landsbyordningen, spejderne og mange fritidsbrugere
benytter området og faciliterne
jævnligt.

Mange benytter sig af at have Gudenåen
og Mossø tæt på. Der er gode muligheder for at koble helt fra med en kajaktur
eller for at tage ungerne med på en
dagstur i kano. Naturen opleves meget
intenst fra vandsiden, hvor det rige dyreliv kan betragtes fra nært hold.
Der er løse planer om et kajak- og kanolaug i byen, hvor medlemmerne deles
om materiel, udgifter og vedligehold.
Søspejderne har direkte adgang til søen,
og herigennem kan man blive
fortrolig med flere typer
sejlsport.

Ofte er det hele familien, der gribes af
sporten og sammen bruger den sjove
motionsform til at opleve naturen året
rundt.

26

i naturen
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www.voerladegaard.gruppesite.dk

Den flotte natur omkring Voerladegård udgør rammen for byens
grønne spejdere. Spejderne holder i sommeråret til på ”Friluftsbasen” lige ved skoven, hvor der
er rigeligt med plads til at lære og
lege sammen med kammeraterne. Om vinteren afholdes de fleste møder i spejderhuset i hjertet
af byen. I alt er der ca. 100 medlemmer i gruppen fordelt på børn,
unge og voksne.
Allerede som 3-årig tilbydes ”familiespejder”. Her hygger børn
og forældre sig sammen, presser
æblesaft, laver pandebrød over
bål, leger sørøvere og overnatter måske i
28

shelterne. Alt sammen tilrettelagt
af ledere, der sørger for et varieret program til travle småbørnsfamilier.

FAMILIESPEJD 3-6 år
Sidste LØRDAG i mdr.

I skolealderen er der mange aktiviteter, hvor børnene lærer praktiske færdigheder. Learning by
doing er et centralt princip. Ofte
er arbejdet organiseret i mindre
grupper, hvor ældre børn leder
lidt yngre børn.

Bævere		
0.-1. kl
MANDAG kl. 17.00-18.15

De unge spejdere i folkeskolens
ældste klasser har udpræget
selvbestemmelse. Lederne støtter op om de unges ideer, og der
er plads til skøre indfald som fx
”24 timer over jorden”, hvor teenagere i et døgn boede i en selvbygget hytte i træerne uden at
betræde jorden.
En travetur gennem skoven fører
til søspejdernes havkajakker og
mindre joller ved Mossø. På søen
kan unge fra 5. kl. lære basale
sejladsteknikker i trygge rammer
af erfarne instruktører.
Spejderne i Voerladegård arrangerer fastelavnsfest for alle og er
medarrangører af bl.a. Voerfest
og Skt. Hansbål. Hvert år tager
alle spejdere med familier på
gruppeweekend i en af omegnens største hytter.
Voksne kan blive ledere for egne
børn. Det giver et godt kendskab
til børnenes klassekammerater,
og lokalkendskabet øges helt
naturligt.

ulve 		
2.-3. kl
MANDAG kl. 17.00-18.30

juniorer
4.-5. kl
ONSDAG kl. 18.00-19.30

trops-spejdere 6.-7. kl
ONSDAG kl. 18.00-19.30

SENIOREr
8.-9. kl
ONSDAG kl. 19.30-21.00

Søspejdere		fra 5. kl
MANDAG 		
kl. 18.00-20.00
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FRITID & FÆLLESSKAB
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Voerladegård bygger på sammenhold
og fællesskab. Et fællesskab der er bygget
op af mange forskellige relationer og aktiviteter;
børn, natur, idræt, musik almen samvær osv.
Mange af disse relationer er skabt enten gennem de
mere traditionelle foreninger som sportsklub eller skole og
institutioner, men i Voerladegård er der også muligheder for
at knytte venskaber gennem en lang række uofficielle klubber
eller sammenslutninger.
En fælles interesse kan skabe grobund for mange gode relationer. Derfor opstår mindre, men åbne fællesskaber i det øjeblik nogen tager initiativ og kalder sammen. Forsamlingshus,
menighedshus, hallen, skolen, privaten kan danne rammen.
-Og det er ikke engang nødvendigt at starte bilen.
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Områdets stærkeste salgsteam

Per Sloth
Nielsen

Kenneth
Marschall

Ole
Gissel

Anders
Nissen

Anders
Vindfeldt-Bottke

Ejendomsmægler,
MDE & Valuar

Ejendomsmægler,
MDE

Ejendomsmægler,
MDE

Ejendomsmægler,
MDE

Salg og vurdering

Forsamlings-

huset
Midt på hovedgaden i Voerladegård ligger forsamlingshuset, der altid har dannet en vigtig ramme omkring
talløse bryllupper, fødselsdage, fester og sociale aktiviteter i byen.
• Fællesspisning - hvor byen mødes til hverdag;
afslappet og uhøjtideligt men super-hyggeligt såvel
for gæster som madhold
• Børnediskotek - Hvor byens børn fra 0.- 6.
klasse giver den gas med dans og festligheder
• Banko - Old-school m. gode præmier.
• Loppemarkeder - Hvor man under hyggeligt
samvær kan få solgt ud af sine ejendele eller finde
netop det, man står og mangler

Thomas Bo
Jensen

Adnana
Sinanovic

Heidi
Holm

Lissi
Ballegård

Poul
Jørgensen

Salg og vurdering

Salgskoordinator,
Førsalg & Markedsføring

Salgskoordinator,
Eftersalg

Bogholder

Medhjælper

Danmarks mest besøgte boligsite
Danmarks største køberkartotek

Bestil et gratis salgstjek - Vi har køberne!

• Voerfesten - Hvor byen mødes til fest både
uden- og indendørs i juni
• Ølbrygger Lauget
• LINEDANCE (VIF)
• Generalforsamlinger, foredrag og meget mere…
Selve huset er stort, lyst og rummeligt og indeholder
faciliteter til både små og store fester, med et nyrenoveret og moderne køkken. Huset er delt op i Store Sal,
der uden problemer kan huse 100 personer, samt Lille
Sal til mindre og mere intime arrangementer med god
plads til omkring 30-40 personer.
Se mere på www.voerladegaardforsamlingshus.dk
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Kanotur,
koncerttur…optur

Velkommen til en lille perle
med højt til loftet
Har du lyst til at bo i noget af Danmarks
smukkeste og mest kuperede terræn med
bølgende marker, grønne skove, beroligende
søer og spændende løbe- og cykelruter næsten lige uden for døren?
Vil du være en del af et landsbyliv med en aktiv borgerforening, velfungerende skole, daginstitution, idrætshal og sportsplads som det
naturlige og meget livlige samlingspunkt.
Kan du og din familie se jer som en del af et
aktivt fællesskab med omkring 600 virkelystne og glade beboere, hvor der samtidig er
god plads til at være sig selv og dyrke roen
væk fra det hektiske storbyliv.
Så tag et nærmere kig på Voerladegaard.

Velkommen i
Skanderborg Kommune

Voerladegaard er en af Skanderborg Kommunes meget aktive lokalcenterbyer – en
lille perle beliggende tæt ved Gudenåen og
Mossø og i nær pendlerafstand via E45 til
Skanderborg, Aarhus og Horsens. Her er højt
til loftet og masser af plads til begejstring, liv
og fællesskab - og ikke mindst overkommelige hus- og grundpriser.
Voerladegaard er en del af Skanderborg en af de kommuner, som tiltrækker flest nye
borgere. Især har børnefamilierne fået øje
på den centrale beliggehed i Østjylland, den
skønne natur og de stærke fællesskaber.
Siden 2007 har omkring 5.000 nye borgere
valgt at slå sig ned i kommunen.

es

m
g
r

Vi glæder os også til at tage imod dig.
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Jørgen Gaarde
Borgmester
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”Men når der er spontane invitationer,
kan vi nogle gange få problemer med
transporten”, indrømmer pigerne.

Voerladegård er en

OKAY BY
at være ung i !

Kirstine (20) og Mathilde (18) flyttede
begge til Voerladegård fra Aarhusområdet som 4-årige med deres familier.
Begge har de gået i Voerladegård
børnehave, skole og SFO. Og de er
begge enige om en ting: Voerladegård er en okay by at være ung i!

og der er mega gang i snakken. Det
er en hyggelig måde at starte og slutte dagen på”, fortæller Kirstine begejstret. Mathilde supplerer: ”Vi får også
repeteret vores lektier, øvet engelsk
grammatik eller teoretisk køreprøve i
bussen”.

Men hvordan er det acceptabelt
for to unge piger med fart på at
bo i et lille lokalsamfund, langt
fra storbyen? Kan det overhovedet hænge sammen med
ungdomsuddannelser, byture,
fritidsjobs, osv.?

Flextaxi er et hit, fx i weekenden,
hvor bussen ikke kører. Begge piger
benytter flittigt ordningen, der er gratis, hvis man køber et ungdomskort.
”Jeg kan tage flextaxi fra min egen
hoveddør til forfesten, og jeg kan
køre hjem fra Walthers igen, (spillested i Skanderborg, red.) siger Mathilde. De unge i byen har desuden
messenger-fællesskaber, hvor de koordinerer kørsel, når der er mulighed
for et lift hos hinanden.

Ja, mener pigerne, takket være bus
og flextaxi. ”Der er noget fedt ved
502`eren, bussen til Skanderborg.
Den er livlinen, hvor vi vedligeholder
kontakten til gamle skolekammerater,

36

”Voerladegårdianere”
-et stammefolk:
Pigerne fremhæver fællesskabet
med de gamle klassekammerater.
”Det er helt unikt for Voerladegård
skole. Ingen andre fra min gymnasieklasse har det sammenhold med
deres gamle folkeskoleklasse, som vi
har”, beretter Mathilde og fortæller, at
jævnaldrende i Skanderborg kærligt
kalder unge fra byen syd for Mossø
for et stammefolk og ”Voerladegårdianere”.
I Voerladegård mødes man i Ungdomsklubben, og når man bliver lidt
ældre til privatfester, men også til
bål på Friluftsbasen og overnatning
i shelterne. ”Jeg kommer til at savne
naturen og roen, når jeg snart skal
flytte herfra. Bare at kunne gå eller
løbe en tur uden at blive set”, funderer Kirstine. De to unge vil savne
byens traditioner som fællesspisning,
Skt.Hans og Voerfest. Men mest
måske venligheden - man hilser på
hinanden. Det gør man ikke i Skanderborg, mener pigerne.

Vi udfører:
- Malerarbejde privat
- Malerarbejde erhverv
- Renoveringer udv. og indv.
- Spartelarbejde
- Bygningsmaling facader
- Tapetseringer
- Farverådgivning

Hemvej 9
8660 Skanderborg
brdr.bruun@gmail.com

Tlf.: 29 722 229
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WHISKY

som levevej
Iværksætter i Voerladegård:

Brian Toft tabte for år tilbage sit hjerte til whisky.
Nogle venner introducerede
ham til den gyldne drik, som
han fik smag for. ”Whiskyen
gik fra at være en oplevelse
til at blive en hobby og videre til en passion - og nu er
det et levebrød”.
I 2011 åbnede han et lille firma
med salg af skotsk whisky ved
siden af sit arbejde som IT-konsulent. De første år hørte firmaet
til i privaten på Damtoften, hvilket
dog gav mere og mere slæbearbejde op og ned ad trapper,
efterhånden som virksomheden
voksede. ”Jeg har regnet ud, at
jeg i 2016 har løftet 72 tons varer”, beretter Brian, der for nyligt
satsede 100 % på Fadandel.dk
og dermed kvittede det faste job.
”Vi kiggede os omkring efter mere
lagerkapacitet, og løsningen blev
at købe nabohuset, der havde
stået tomt et stykke tid”, forklarer
Brian. Huset blev grundigt sat i
stand, hans kone Lene stod for
den smagfulde indretning, og så
var der plads til mange flere
varer, herunder
38

aftapninger fra fade med helt op
til 750 liter fra forskellige skotske destillerier. Whiskyen hentes
hjem til Voerladegård, når Brian
vurderer den parat til videresalg.
Han har op mod 150 forskellige
aftapninger på lager. ”Det er sjovt
at have noget, de andre ikke har”,
siger Brian, der nyder selv at kunne bestemme. ”Selvstændighed
er alfa og omega”, mener han.
Foruden whiskyen er der også
rom og gin i butikken nu.

- Egen import af whisky, rom og gin
- Unikke flasker, aftappet ved fadstyrke
- Salg af andele i whisky- og romfade

God geografisk placering:
Motorvejen, der kan nås fra Voerladegård på under et kvarter, har
stor betydning for antallet af kunder i butikken. ”Jeg har kunder
her næsten hver dag i butikken
(foruden kunderne på webshoppen), og så er det nemt for folk
at komme hertil. Jeg har nemlig
mange besøgende, der ikke lige
kommer fra lokalområdet”. Brian kan også hurtigt nå ud til de
foredrag og de smagninger, han
arrangerer i byer som Horsens,
Herning og Aarhus.
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Hvad der skal ske med Fadandel.dk, må tiden vise. ”Jeg ved
ikke, hvor mit firma er om fem år,
men fortsætter salget på samme
måde, må jeg til at kigge mig om
efter ekstra lagerplads”,
siger Brian.
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badesøerne
- de hemmelige åndehuller

Få minutters kørsel fra Voerladegård finder du gode badesøer. Småsøerne er meget rene og med klart vand.
De er omgivet af skov, og ved lysninger er der både mulighed for at solbade og for at tage en afkølende dukkert
fra sandbredden eller fra badebroen. Borgerne i Voerladegård og omegn nyder godt af disse godt gemte naturperler.
Familien Ellegaard, som består
af mor og far samt tre raske
drenge på 4, 9 og 12 år, er en
af de mange familier, som flittigt
besøger en af søerne.
-”Ofte fylder vi en bil med vores
egne unger og et par kammerater, det kan både være i hverdagen til en hurtig aftendukkert,
eller i weekender/ferier, hvor vi
ofte tager madpakker, vores lille
transportable grill og drikkevarer med. Vi nyder virkelig vores
timer ved søen. Vores drenge
er nogle rigtige vandhunde,
som kan bade i timevis. Vi starter allerede med at bade i maj
måned, inden bøgen springer
ud. Vandet plejer at være 13-14

grader på dette tidspunkt. Søen
er helt klart et stort aktiv i vores
liv og en af mange grunde til, at
vi er så glade for at bo i Voerladegård. Jeg (far) er selv vokset
op i en by med en badesø, og
jeg er vant til at bruge min sommer der. Jeg nyder, at der altid
er andre lokale dernede, så
både ungerne og vi voksne kan
hygge os sammen. Jeg er helt
klart overbevist om, at vi bruger
søen endnu mere, nu afstanden
dertil er så kort. Et par gange
er familien kørt i forvejen, og
så løber jeg derned og slutter
turen af med en dukkert. Det er
velvære på højt plan! ”

Åbningstider

HVERDAGE KL. 10-19
LØRDAG KL. 10-16

FØTEX: HVERDAGE KL. 8-21 / LØRDAGE-SØNDAGE KL. 8-21
BAGER ÅBNER KL. 7

+ ÅB E NT
1. SØNDAG
IM
KL. 10-1 D.
6

ADELGADE 61, 8660 SKANDERBORG
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kirken
-et levende hus

Voerladegård kirke danner ramme om
mange aktiviteter både i og uden for kirkens vægge. Sognepræst Peter Tast
sørger i samarbejde med meninghedsrådet for at variere kirkeåret
med spændende arrangementer
og gudstjenester for enhver
smag. Peter er tidligere ungdomspræst og er ikke bange
for at arrangere en rockgudstjeneste eller for at
trække prædiken ud i
skoven eller andre interessante steder.

Skt hans i kirkehaven
bliver afholdt hvert år og arrangeres af
byens spejdere sammen med menighedsrådet. Der er fælles picnic inden det
store bål tændes, og børn kan bage snobrød og riste pølser, mens der lyttes til
årets båltale.

bogcafé
i menighedshuset
Frivillige kræfter har sørget for,
at byen har sit eget lille bibliotek,
hvor ingen skal registreres og alt
kan lånes på ubestemt tid. Hver
torsdag er bogcaféen åben for
både aflevering og udlån.
Læseklubben huserer samme
sted, og her kan fællesskabet
dyrkes på en anderledes måde

SNApper
indbyder hvert kvartal til leg, sang
og fortælling i børnehøjde for de 0-6
årige. Snapper har en hemmelig
kuffert fyldt med spændende ting,
som han finder frem i løbet af gudstjenesten. Der er godt samspil med
børnehaven, som fx har holdt lygtefest i kirken med Snapper.
Efterfølgende er der fællesspisning
i menighedshuset”.
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Fra USA til
Voerladegård

”Vi var nok blevet hængende i
USA, hvis vi ikke havde fået vores
datter. Vi overvejede skolegang
derovre og i Danmark, og det blev
Danmark, der trak det længste
strå, da Emma nærmede sig skolealderen.”
Valgte Voerladegård i blinde
”Det var helt tilfældigt, at vi havnede her uden for Skanderborg. Vi
havde slet ikke undersøgt om der
var skole, busser eller om det var

44

Helle ejer i dag gårdbutikken
”SOFI”, hvor der findes brugskunst
primært fra Danmark, men også
udvalgte ting fra Sverige, New
Zealand og selvfølgelig USA. Der
er også godt salg i lækre sager
som chokolade, te og kaffe. Helle
laver gavekurve til såvel firmaer
som private i butikken, der er åben
året rundt.
”Jesper arbejder meget. Vi synes,
det er vigtigt, at børnene har nogen at komme hjem til efter skole”,
svarer Helle på spørgsmålet om,
hvorfor hun startede en gårdbutik.

Lokalt engagement:
Helle er kasserer i Voerladegård
Idrætsforening, mens Jesper sidder i multisalens bestyrelse. En sal
som han og andre lokale kæmpede for blev bygget. For begge er
det vigtigt at engagere sig lokalt.
”Det er en rigtig god måde at lære
folk at kende på”, mener Helle.
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Gårdbutikken ”SOFI”

Heldigvis har hun god hjælp fra
venner, forældre og svigerforældre, når det brænder på. Og selvfølgelig fra Jesper, der fx bager
pandekager over åben ild i lange
baner, når der er sommer- og julemarked.
SOFI byder også på stutteri og
væddeløbsstald, hvor besøgende
er velkomne til at se de mange heste.
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et godt sted at bo. Så fantastisk
at der viste sig at være så mange
muligheder med skole, VIF, spejder og meget andet”, fortæller Helle begejstret.

I

”I USA arbejdede jeg i samme
firma som Jesper”, beretter Helle, der på jobbet gjorde brug af
sin uddannelse som merkonom
i regnskab. Det var spændende år så langt væk fra Danmark,
men parret bevarede kontakten
til hjemlandet og forældrene ved
hyppige besøg i Danmark.

G

Efter 10 år i USA flyttede Helle og Jesper nærmest i blinde til
Voerladegård. Nu har de gårdbutik, juletræsplantage og travheste, og de har ikke et øjeblik fortrudt.

ID ET BES

ÅBNINGSTIDER:
Onsdag-fredag kl.12-17
Lørdag kl.11-15
Søndag i december kl. 11-15
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Vi fortæller din ejendoms historie...

Velkommen til !

Hos home er det vigtigt, at fortælle din ejendoms historie
og om Voerladegårds nære sammenhold og aktiviteter
i salgsarbejdet. Vi håber, at du vil spørge os,
hvis du går med salgstanker.

Voerladegård er et skønt sted at bo…

Morten Elmgaard
Partner, Salgschef, Ejendomsmægler & Valuar, MDE

Kontakt os på tlf. 8652 2811 for en gratis salgsvurdering.

Skanderborg • Ry

Indrømmet. Præcist hvor skønt det er,
vidste min familie ikke tilbage i 2006,
da vi flyttede hertil, primært fordi huspriserne de fleste andre steder i Østjylland ikke var til at komme i nærheden
af.
Hurtigt gik det dog op for os, at der på
begge sider af hovedgaden gemmer
sig meget mere end overkommelige
huspriser.
Uanset om det er fællesskabet, den
skønne natur, de børnevenlige rammer, trygheden, det aktive foreningsliv,
huspriserne eller noget helt andet, der
tiltrækker jer – så ønsker vi alle velkommen til.

Aut. El-installatør
EL - TELE - DATA - INDUSTRI

Holdet bag
ord og billeder

kommunikationsudvalget
Steen Kjeldsen
Tekstforfatter og korrektur

Sine Krogh-Jensen
Design og Layout

Søren Skov Bording
Borgerforeningen

Et par gode råd, når I kommer til byen:
Meld jer ind i borgerforeningen
(Borgerforening@voerladegård.dk)
og tilmeld jer den førstkommende
fællesspisning i forsamlingshuset.

Annoncer

Vi glæder os til at møde jer.

Annoncer

På Borgerforeningens vegne,
Lars Ulsø, Formand

Thomas Hedegaard
Borgerforeningen

Lars Ulsø
Formand for
borgerforeningen
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The many faces of Voerladegård !!
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