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Oversigt og kort beskrivelse af kandidater 
 
Kandidater til 
landsbyprisen 2014 

Indbyggertal Foreslået af 

Alken og Dover Sogn 234 og 1099 Skanderborg kommune 
Durup 960 LAG Skive 
Gjern 1.449 LAG Silkeborg 
Herrup 296 LAG Holstebro 
Isenvad 600 LAG Ikast-Brande 
Ugelbølle 1.290 LAG Djursland 
Ulbjerg Lynderup 
området 

Ca. 1.100 LAG Viborg 

Voldum 868 LAG Favrskov 
Ølstrup 289 LAG Ringkøbing-Skjern 
 
 
Alken og Dover Sogn (Skanderborg kommune) 
 
Den almennyttige forening ”Liv i landsbyen – et socialøkonomisk 
projekt i Alken, Boes, Illerup og Svejstrup” i 2012 danner rammen for 
en række aktiviteter. Der er i 2013 etableret en ny købmandsbutik 
sammenbygget med ”Mejeriet”, der er det lokale forsamlingshus og 
mødested for byen. Butikken drives udelukkende af frivillige, hvor der 
også lægges vægt det socialøkonomiske med udsatte borgere. Der er 
tænkt på miljø og energiforhold, hvorfor der er valgt en masseovn 
med vandtank som varmekilde for butik, café og personalerum. Der 
er dannet et Grønt partnerskab med Skov- og naturstyrelsen, 
kommunen m.fl., hvor borgere etablerer badested, picnic faciliteter 
m.m. ved Mossø. 
 
Durup (Skive kommune) 
 
I Durup arbejder man aktivt på at fastholde den kommunale service 
med dagpleje, børnehave, skole og ældrecenter. Det frivillige arbejde 
i byen har gjort det muligt at få renoveret svømmehal, indrettet nyt 
køkken og lavet selskabslokaler i den lokale idrætshal. Der arbejdes 
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også aktivt med byforbedring med stiforløb langs Durup Å, som løber gennem byen. Det gamle 
ledvogterhus er blevet istandsat og fungerer nu som samlingssted i byen. Et tæt samarbejde 
mellem borgere, erhvervsliv og Skive kommune skaber grundlaget for udviklingen i Durup. 
 
Gjern (Silkeborg kommune) 
 
Beboerne i Gjern forsøger at samle og koordinere aktiviteterne i en ny forening 
”Gjerningstedet”, der skal give plads og mulighed for at flest mulige aktiviteter kan 
igangsættes til gavn for byens beboere og byens fremtidige udvikling. Foreningen har 
erhvervet den gamle købmandsforretning, hvor der er planer om at etablere café, lave 
fællesaktiviteter med fællesspisning, musikarrangementer m.m. ”Gjerningstedet” skal også 
understøtte grøn omstilling medfokus på bæredygtige løsninger. Tidligere er der etableret et 
lokalt kultur- og idrætscenter i byen og Foreningen Gjern Natur har etableret naturstier og 
forbedret adgangsforholdene til naturområderne. 
 
Herrup (Holstebro kommune) 
 
I Herrup har man inden for se seneste år fået etableret et multibane til forskellige boldspil og 
et bålhus bygget af lokale frivillige. I samarbejde med kommunen arbejdes der på at få 
ombygget den nedlagte skole til et lokalt kulturhus. En del af skolen planlægges bygget 
sammen med forsamlingshuset og kommer til at rumme motionscenter, spinding lokale, 
værksted, mødelokaler m.m. samt også med mulighed for at overnatte for gæster. I 
forbindelse med sammenbygning af den tidligere skole og forsamlingshuset samarbejdes der 
med kommunen på at finde løsninger på en bæredygtig energiforsyning.Der er etableret en 
fælles borgerforeningen med nabobyen Bjergby, som medvirker til koordinering og mulighed 
for at gennemføre større projekter.  
 
Isenvad (Ikast-Brande kommune) 
 
Multifunktionshuset SENTRUM udgør en central ramme for udviklingen i Isenvad. SENTRUM der 
blev indviet i sommeren 2013 indeholder faciliteter til idræt, kultur, børneinstitution, skole og 
samlingssted for foreninger. Der er i forbindelse med nyudstykninger etableret grønne områder 
og stisystemer der sammenkobler de udendørs aktiviteter. I 2011 blev der etableret en BMX 
bane i nærheden af byen. 
 
Ugelbølle (Syddjurs kommune) 
 
Ugelbølle har gennem de seneste fire år oplevet en positiv udvikling med udgangspunkt i, at 
en gruppe borgere besluttede at oprette en friskole samt at skabe et sammenhold, liv og 
attraktive vilkår for landsbyens beboere. Friskolen er blevet oprettet med en stor opbakning og 
økonomisk støtte, og har skabt 30 arbejdspladser i byen. Der er på lokalt basis etableret 
cykelsti for at sikre sikker skolevej. Desuden er der etableret et torv og park i Ugelbølle. Med 
et aktivt foreningsliv og fællesskab er det lykkedes at skabe befolkningsfremgang på trods af 
fravær af butikker, idrætshal, fodboldbaner m.m.  
 
Ulbjerg Lynderup området (Viborg kommune) 
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Ulbjerg Lynderup området omfatter landsbyerne Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. En fælles 
udviklingsplan udarbejdet af foreningerne tilbage i 2006 har skabt grundlaget for en række 
aktiviteter. Lokalrådet har således stået for etablering af stisystem som færdiggøres i 2014. De 
lokale indkøbsmuligheder og lokale arbejdspladser har skabet grundlaget for byggeri af nye 
parcelhuse i Ulbjerg og Sundstrup, mens der i Lynderup området er udstykket nye 
sommerhusgrunde. I efteråret 2013 er udviklingsarbejdet videreført med et nyt projekt 
”Ulbjerg og omegn i vækst”, der omfatter en plan for de kommende fem års udvikling. 
 
Voldum (Favrskov kommune) 
 
I Voldum har man trods lukning af skole og bank, ingen udstykning af nye byggegrunde m.m. 
fortsat tiltro til udviklingen via et stærkt fællesskab. Der er i Voldum åbnet en ny friskole med 
en stor lokal opbakning. Der er etableret en skulptur- og bypark midt i byen med rekreative 
områder. Således blev Voldum Bypark med stier, bålplads, bænke m.m. indviet i 2013. Voldum 
Hallen blev tilbage i 2008 udvidet med faciliteter til spinding, fitness m.m. 
 
Ølstrup (Ringkøbing-Skjern kommune) 
 
I Ølstrup har man trodset de vanskelige kår for en lille landsby, og har øget befolkningstallet 
med 46 personer fra 2009 til 2013. Der er i Ølstrup etableret nye foreninger, som har været 
med til at ændre udviklingen. En af dem – Ølstrup 202 – er en paraplyforening for alle øvrige 
foreninger, men udgør også rammen for en række underudvalg. Foreningen har i samarbejde 
med kommunen lavet en udviklingsplan for byen og dens omgivelser. Befolkningstilvæksten 
skyldes blandt andet tilflytning af børnefamilier og østeuropæer, der arbejder i landbruget. 
Man er meget tæt på at indsamlet 18 mio. kr. til et nyt samlingssted i byen. 
 
 


