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Her tager vi aktivt del i vores eget liv
til fællesskabets bedste

Kontakt Ølstrup på

e-mail: formand@olstrup.dk
web: www.olstrup.dk



Side 1

Forord

I Ølstrup i år 2020
• Bliver vi hvert år flere borgere i sognet
• Har alle adgang til dejlig natur med 

vand, skov og åbne vidder
• Har alle adgang til et aktivt fritidsliv
• Er der gode pasningsmuligheder og en 

god skole
• Er der attraktive byggegrunde
• Er der mulighed for at handle lokalt
• Er der helhed, liv og aktive borgere

• Vi vil videreudvikle Ølstrup og har 
lagt en visionær udviklingsplan for 
dette frem mod 2020

• Planens gennemførelse skal sikre at 
Ølstrup vedbliver med at være et 
attraktivt sted at bo og at flytte til

• Alle foreninger i Ølstrup er 
inddraget i udviklingsplanen og 
arbejder i fælles trop frem mod 
dens realisering gennem gåpåmod 
og masser af frivillige indsatser
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Udviklingsplanen – Ølstrup 2020
• Ølstrups fælles vision for sognets 

udvikling frem til år 2020 anno 2013

• Skabt ved fælles indsats fra Ølstrup 
og RKSK’s planafdeling i

• Forankret blandt alle Ølstrup 
borgere igennem et samarbejde 
blandt dets foreninger

• En levende vision, årligt ajourført 
med gennemførte og nye initiativer 

• Udviklingsplanen realiseres initiativ 
for initiativ af foreninger og ildsjæle, 
men efter aftalt prioritering
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Sådan skal    det ske…
2013 2014 2018
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Masser af enkeltstående 
initiativer 

Etablering af udviklingsplanen 
Ølstrup 2020 

Svag koordination foreninger og 
borgere imellem

Stærk koordination blandt alle 
aktører i Ølstrup

Søgning af 
midler

Samling af byen til effektiv 
gennemførsel

Udarbejdelse 
af lokalplan

Visionsplan 
søudvikling

Projekt-
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Bevilling
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økonomi

Organisering 
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Udviklingssplan 
omsat til 
initiativer

Salg af 
byggegrunde Bygge-

modning

Salg af 
byggegrunde Bygge-

modning

Multikunst-
stofbane

Ølstrup 
2020

Jævn projektafvikling med kommunens 
deltagelse og hjælp i knudepunkter

Markeds-
føring

Markedsføring 
Gødstrup Sygehus 

og Region Midt

Opdatering
udviklingsplan

Opdatering
udviklingsplan

Vision for 
bæredygtighed

By-
fornyelse

Projekt 
beskrivelser

Søgning 
af midler

Bevilling 
af midler

Organisering 
af frivillige

Bygge-
arbejde

Projek-
tering Bygge-

arbejde

Sikring af at det frivillige arbejde er meningsfyldt og 
sjovt for den enkelte, så ingen brænder ud

= udført
= undervejs
= planlagt

Energiforsy-
ningsplan

Projek-
tering
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Man skal jo starte et sted

Ølstrup 
2020

Frem-
skridt

Mere 
aktivitet

Et rigere 
RKSK
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Det vigtigste først
Ølstrup 2020 koordinationsgruppen har 
prioriteret de følgende tre projekter som de 
vigtigste og afgørende projekter at gennemføre 
først

1. Børnehuset – Mariehønen
Etablering af gode fysiske rammer

2. Nye byggegrunde ved søen
Mulighed for yderligere bosætning i Ølstrup

3. Multihuset
Etablering af samlingssted for Ølstrups borgere

Alle tre projekter kan kun 
gennemføres i samarbejde 
med Ringkøbing-Skjern 
kommune
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Ølstrup søbad
Er et nyt badebrosanlæg anlagt ved den nye sø, som er 
udgravet i forbindelse med anlægningen af Nørhede-
Hjortmose vindmølle projektet.

På de varme dage bader byens borgere fra morgen til 
sen aften.
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Præstegårdssøen
Er en ny sø på ca. 1,5 ha anlagt i vinteren 2008/2009 til okkerbekæmpelse 
i Ølstrup Bæk, men som blev etableret som et rekreativt område for 
Ølstrups borgere. Etableringen skete i et samarbejde imellem RKSK og 
Ølstrup og blev finansieret af EU- og statsmidler.
Siden etableringen har Ølstrup forskønnet anlægget yderligere og bla. 
opført en bålhytte og anlagt en bålplads.
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Gevinsterne ved gennemførsel af Ølstrup 2020
For Ølstrup

• Overlevelse
• Revitalisering af sognet
• Tiltrækning af nye borgere udefra
• Fastholdelse af borgere
• Øget trivsel og sundhed
• God work-life balance for borgerne
• Selvhjulpenhed og selvtilfredshed
• Aktiviteter der samler sognets borgere
• Grønt miljø
• Øget iværksætteri

• Realisering af kommunens landdistrikts-
og bosætningspolitik

• Mønsterlandsby/fyrtårn til anvendelse i 
markedsføring kommunalt, regionalt og 
globalt

• Tiltrækning af iværksættere 
• God argumentation til landsdækkende 

projekter, eks. mobildækning og en 
landsby der fik lidt hjælp gik hen og blev 
selvhjulpen

• Energi 2020 – 100% co2 neutral

For Ringkøbing-Skjern kommune
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Ølstrup Børnehus 
Mariehønen

Mariehønen vil være det naturlige lokale valg af pasning fordi vi 
skaber gode pædagogiske rammer i en tryg og glad atmosfære.

Så derfor: 
• Har vi fingeren på pulsen på et dagtilbudsområdet der konstant 

er under forandring og udvikling
• Er personalet løbende på efter/videreuddannelse for at få den 

nyeste viden og sikre udviklingen af vi 
• Har vi  mange aktiviteter både alene, men også fælles med 

andre foreninger i Ølstrup
• Har vi  gæstedagpleje
• Arbejder forældrebestyrelsen målrettet med udvikling af vi  som 

en bæredygtig enhed
• Sikrer vi at børnene får mulighed for at udvikle sig i fællesskabet 

og individuelt
• Har vi et godt forældresamarbejde
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• Sommerfester

• Borgermøde

• Sankt Hans fest

• Fællesspisning

• Folkemøde

• Open By Night

• Kvindemesse

• Nytårsbal

• Fastelavsfest

• Generalforsamlinger

• Gymnastikopvisning

• Frivilligfest i Brugsen

• Juletræstænding

• Nisseløb

• Fællesjulefrokoster

• Fællesspisning

• Høstfest

• Årsfest i ØGU

• Åben friskole 4. 
kvartal

1. 
kvartal

2. 
kvartal

3. 
kvartal

Det sker i Ølstrup
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Dagli’Brugsen Ølstrup
Ølstrup Brugsforening fik med lokalt initiativ og frivilligt arbejde nybygget sin 
butik i 2002 for under 2,5 millioner kr. på et tidspunkt hvor den ellers var dømt 
døende. Siden da er omsætningen steget år for år og i 2012 betød det en 
omsætning på 11,3 millioner kr. og et overskud på 113.000 kr.

Hvert år i august holder brugsen ”Open By Night” som er et meget velbesøgt 
arrangement, hvor alle kunder og venner af Brugsen er indbudt til fællesspisning 
og hygge.

Brugsens daglige drift har altid være understøttet af en vedvarende frivillig 
indsats med ugentlig rengøring, vedligeholdelse og vareudbringning. Brugsens 
frivillige fejres hvert forår til Frivilligfesten.
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Vi har også arbejdspladser
Vognmands-
forretninger

Landbrug

Gartneri

Økologisk 
kyllingefarm

Malerforretning

Autoværksteder
Alternative 
behandlere

Dambrug
Grusgrav

Betonvare fabrik

Maskinsnedkeri

Dæksservice

Minkfarme

Bilpleje
Friskole

Børnehus

Frisør Dagligvarebutik

Murerfirma

Maskinstation

Hestepension

Dagplejere

Betonfirma
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Ølstrup Friskole
Ølstrup Friskole vil være en skole i verdensklasse, og det 
naturlige valg for alle børn og forældre i Ølstrup og omegn. 

Så derfor:
• Har vi et højt fagligt niveau
• Arbejder vi med undervisningsdifferentiering med fokus på at 

motivere til at lære
• Har vi et godt læringsmiljø hvor trivslen er i top
• Har vi fokus på inklusion på alle niveauer
• Er udeliv/natur, sundhed, kultur og den globale verden en 

væsentlig og naturlig del af hverdagen
• Indgår vi i et engageret samarbejde  med lokalsamfundet
• Har vi et solidt skole-hjem samarbejde
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• At indgå i et konstruktivt samarbejde med 
Ringkøbing-Skjern kommune

• Være en landsby i fremdrift
• Være stolte Ølstrup indbyggere der har et godt liv
• Skabe den gode historie om landsbyerne
• Understøtte den aktivitet der allerede er i gang
• At have et reelt valg til at vælge at bo i en landsby, 

hvor det også er attraktivt
• At være et reelt tilvalg for bosætning
• At opbygge den sociale kapital yderligere til øget 

integration


