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IInnddlleeddnniinngg

K u n s t e n  i  b e v æ g e l s e
- det internationale i det lokale 
og det lokale i det internationale 
i fortid, nutid og fremtid:

Kunstneriske sociale interaktioner er udgangspunktet for et internationalt billedkunst-
projekt af høj faglig kvalitet. Projektet er et af de projekter, der indgår i Kulturaftalen
mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland.
Projektet vil over en periode på tre år, involverer 18 landsbyer/byområder med 6 ud-
valgte placeringer i årene 2012, 2013 og 2014 og med opstartsfasen i 2011.

Hvert sted vil 4 professionelle billedkunstnere, hvor de 2 skal være udenlandske,
i samarbejde med lokalbefolkningen skabe kunstneriske sociale interaktioner over
temaet:

De udvalgte landsbyer/byområders historie i fortid, nutid og fremtid 
oplevet og fortalt af de deltagende landsbyer/byområder.
Dette vil blive udvidet med den dimension, og det syn på områderne,
som blandt andet de udenlandske kunstnere vil bidrage med.
De deltagende kunstnere er udvalgt af en kunstnerisk jury.
Til projektet er der også tilknyttet elever fra DTA Kunst & Design 
i Holstebro under ledelse af billedkunstneren Søren Taaning.
Disse unge elever indgår også i den kunstneriske proces.

Formålet med projektet:

1) Skabe nye møder mellem professionelle billedkunstnere og 
lokalbefolkningen.

2) Bringe kvalitativ kunst ud til nye lokaliteter og utraditionelle rum i 
lokalområdet.

3) Skabe nye rum for erfaringsdannelse og relationer for den enkelte 
borger i mødet med kunsten.

4) Skabe internationale relationer i mødet mellem lokale borgere og 
udenlandske kunstnere.

5) Netværk, platform for nye netværk og samarbejder kunsterne imellem 
og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen.

6) Talentudvikling i samarbejde med lederen af DTA Kunst & Design.
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KKoorrttllææggnniinngg

Kortlægningen af landsbyerne skal tegne en profil af landsbyernes potentiale, både 
hvad angår menneskelige ressourcer, fysiske rammer og eventuelle specielle ønsker.

• Befolkningssammensætning

• Institutioner & foreninger 

• Erhverv & industri

• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn

• Natur

• Begivenheder

Materialet findes i trykt form samt som dokumentation på nettet, hvor man også 
løbende vil kunne følge projektets udvikling. Kortlægningen er udarbejdet i sam-
arbejde mellem Landsbygrupperne i de udvalgte landsbyer og Arbejdsgruppen.

Landsbyer:

Sinding-Ørre - Hampen - Hoven

Thyholm - Staby - Vandborg

Arbejdsgruppen:

Projektleder, Birgit Vinge

Kunstnerisk leder, Steen Rasmussen 

Kunstnerisk leder, Felix Pedersen 

Ansvarlig for talentudvikling, Søren Taaning

Projektkoordinator, Dorthe Vinge Nielsen
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SSiinnddiinngg--ØØrrrree
EEtt  ggooddtt  oogg  aakkttiivvtt  llaannddssbbyylliivv  mmeelllleemm  bbaakkkkeerr,,
sskkoovvee,,  hheeddee  oogg  ååeerr
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sinding-oerre.blogspot.dk

Landsbygruppen:

Conny Stjernholm

Bodil Jensen

Maja Bang

Marianne Damgaard

Benny Jeppesen

Birgit Fastrup

FF aakk tt aa ::

De to små landsbyer Sinding og Ørre omtales til dagligt under ét som Sinding-Ørre.
Rammen om et godt og særdeles aktivt landsbyliv.

• Befolkningssammensætning

0-2 år 30    17-24 år    101 60-64 år    55          85+år    8    
3-5 år 39           25-39 år   144 65-74 år    73           
6-16 år     142 40-59 år    326 75-84 år    30                                                    
I alt          948 personer

Antal skoleelever årgang til og med 6. skoleår: Ca. 60
Børneantal i institutionen, Hvepsereden: Ca. 70

• Institutioner
Hvepsereden, Sinding-Ørre er et aldersintegreret dagtilbud for børn fra 2 år - 4. kl.,
samt aftenklub fra 4. klassse til og med 9. klasse. Derudover er dagplejen i Sinding-Ørre
tilknyttet Hvepsereden. Hvepsereden har tilknyttet godt 70 børn.
Skolen har 7 klassetrin med et spor på hver fra 0. klasse til 6. klasse. Skolen har også en
kommunal specialklasse med 7 elever. I skoleåret 2012/2013 er der 61 elever på skolen.
Efter 6. klasse flytter eleverne til Lundgårdskolen i Tjørring.

Sinding-Ørre Midtpunkt - områdets samlende kulturcentrum, som tilbyder en lang
række spændende lokaliteter og aktiviteter for folk i alle aldre.

Naturskolen i Ørre
Ørre-Sinding Menighedsråd

• Foreninger
Sinding-Ørre er kendt for et godt og velfungerende foreningsliv, som dækker de flestes
behov for fritidsbeskæftigelser En mangfoldighed af foreninger, hvor nogle har rødder
langt tilbage i tiden, mens andre er af nyere dato. De byder på mange forskellige aktivi-
teter og muligheder, der spænder bredt.
De mange foreninger er med til at skabe det gode sammenhold, som er forudsætningen
for den positive udvikling af området - det gøres med fælles fodslag og et stort engage-
ment.
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SSiinnddiinngg--ØØrrrree
EEtt  ggooddtt  oogg  aakkttiivvtt  llaannddssbbyylliivv  mmeelllleemm  bbaakkkkeerr,,
sskkoovvee,,  hheeddee  oogg  ååeerr

FF aakk tt aa ::

• Foreninger
Aktive Landmænd i Sinding-Ørre og omegn - Andelsbo beboerforening - Borgerfor-
eningen for Sinding og Ørre - Herning Jagtcenter - KFUM Spejderne Ørre-Sinding 
- Lejerbo beboerforening - Lokalrådet - Sinding Englaug - Sinding Forsamlingshus 
- Sinding Gymnastik- og Idrætsforening - SGIF - Sinding Missionshus - Sinding-Ørre
Folkeuniversitet - Sinding-Ørre Posten - Sinding-Ørre Venstre - Socialdemokratiet i
Tjørring-Sinding-Ørre - Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt - Ørre Englaug 
- Ørre Forsamlingshus - Ørre Skytteforening - Ørre-Sinding Jagtforening - Ørre- 
Sinding Lystfiskerforening - Ørre-Sinding Seniorklub - Ørre-Sinding Sognearkiv.

• Erhverv & industri
Altmuligmand - Autohandel - Autoværksted - Elektrikerfirma - Dambrug - Entre-
prenør- og facilityvirksomhed - Frisører - Feriecenter og Lystfiskersø - Hestepension 
- Hundecenter - Kloakmester - Kunstnere - Landbrug - Life og business coach og reiki-
mester - Maskinstation - Miljøsanering - Murerfirma - Opformering - Reklame 
- Rengøringsfirma og handel med rengøringsartikler - Rengøring og Vinduespolering 
- Skiltefirma - Skov & Naturpleje - Softwareudvikling - Tagdækning - Tagrensning og 
tagmaling - Termorudefabrik - Træpillefabrik - Tømrerfirma - Vinhandel - Vognmænd
- Økologi.

• Stedspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
Området omkring Sinding-Ørre har været beboet helt tilbage i jernalderen, hvilket 
et fund af en jernalderlandsby med rækkehuse ved Ørre vidner om.
De mange vandløb i området har også betydet, at vadestedet i Nybro var et trafik-
knudepunkt på Holstebro-Horsens landevejen helt op til 1800-tallet.
At området har masser af historie at byde på, samt en fantastisk og varieret natur,
viser sig også i følgende mangfoldighed af seværdigheder og mindesmærker.

• Ørre
Ørre gl. Skole og Legepladsen - Ørre kirke - Kirkestien - Mindesten for lærer 
Holmgaard - Ørre Forsamlingshus - Samlingssted ved åen i Ørre by og gamle vejsten 
- Naturskolen i Ørre - Missionshuset Nasaret - Kanopladsen i Nybro - Stenbroen 

- Nybro Mølle - Stryget ved Nybro - Oustrup Hede og Claus Pot’s hustomt - Ørre 
aktieplantage - Blicherstenen - Degnestien - Stalden - Helenes Hus - Nygaard gl. Skole 
- Jernalderrækkehuse i Ørre.
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SSiinnddiinngg--ØØrrrree
EEtt  ggooddtt  oogg  aakkttiivvtt  llaannddssbbyylliivv  mmeelllleemm  bbaakkkkeerr,,
sskkoovvee,,  hheeddee  oogg  ååeerr

FF aakk tt aa ::

• Sinding
Sinding Kirke - Nøvling gl. kirkegård - Sindinggaard - Sinding Mølle - Biogasanlæg
Sinding-Ørre - Kvindvad bakke - Sinding Lystfiskersø og feriecenter - Amerikaner-
grunden - Sinding-Ørre Midtpunkt - Sinding Forsamlingshus - Sinding Missionshus 
- Søvndal - Hundeskoven - Bjergene i Sinding - Natursti - Jægerbjerg - Karlsmose 
- Stensbjerg - Nederbjerg - Hjulspor ved Stensbjerg - Ragesbjerg - Sinding Kommune-
plantage - Overbjerg - Musbjerg - Grusgraven - Kroghøj gl. Skole - Visgård Teglværk 
- Jens Vejmand monumentet - Remme Økologi.

• Natur
Sinding-Ørre ligger midt i noget af Vestjyllands smukkeste natur vekslende mellem
heder, skove og talrige vandløb - også kaldet Sinding-Ørre Naturpark. Landskabet er
karakteriseret ved hedeflade, bakkeø og mange vandløb.
Det vandrigeste af vandløbene er Storåen; denne deler landskabet mellem Skovbjerg
Bakkeø mod vest og Karup Hedeflade mod øst. Ørre ligger især på hedfladen og Sin-
ding især på bakkeøen.
Vi har andelsboliger og almene boliger - opført som jordbrugsparceller og selvfølgelig
byggeklare grunde efter behov.

• Begivenheder

Området har i mange år været kendt for at ildsjæle løbende har været medvirkende til
at sikre, at såvel skole, institutioner og foreninger altid har været på forkant udviklings-
mæssigt. Ideer og initiativer er i et tæt samarbejde lokalt og med diverse offentlige myn-
digheder blevet til handling, så lokalområdet i dag fremstår som et moderne, fremsynet
og dynamisk samfund, der selv rykker og går forrest, når projekter skal gennemføres.

• Området har bl.a.
Lokalråd, hvor repræsentanter fra alle foreninger mødes min. 2 gange pr. år.
Æ Sinding Daw afvikles hvert år i juni fra tirsdag til søndag.
Dansk Slager Parade afvikles i hallen én gang årlig (10. gang i 2013).
Åben fredag afvikles 7 gange i vinterhalvåret med aktiviteter og fællesspisning
Kunst & Kaffe - permanent udstilling af den lokale kunst/kreativitet i 
Sports Caféen, Midtpunktet.
Ørre Marked afvikles hvert år en lørdag i august.
Julekoncert i Sinding Kirke i december.
Temafester i Sinding Forsamlingshus.
Fastelavnsfest i Sinding Forsamlingshus i samarbejde med Borgerforeningen.
SogneBio arrangeret af menighedsrådet.
Juletræstænding og adventshygge i Ørre Forsamlingshus.
Koncerter i Ørre Forsamlingshus.
Fælles foredragsaftener.
Tilflytterfest arrangeres med ca. 5 års mellemrum af Borgerforeningen.
Koncerter i Ørre Skytteforening.
Hvert år mødes områdets beboere til fælles affaldsindsamling.
Skt. Hans fest ved SØ-grillen arrangeret af Borgerforeningen.
Midtpunktet og området heromkring indtages en uge hvert år af deltagere 
ved Vildbjerg Cup.
Flaghejsning i og ved de to landsbyer i forbindelse med mærkedage.
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TThhyyhhoollmm
EEnn  ppeerrllee  ii  LLiimmffjjoorrddeenn
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Landsbygruppen:

Mai Lindgaard

Elsemarie Lauesen

Svende Grøn

FF aakk tt aa ::

• Byen og landsbyerne
Hvidbjerg er den største by på Thyholm, og her findes også det største udbud af forret-
ninger. Især omkring hovedgaden er der et blomstrende handelsliv med såvel daglig-
varer som specialforretninger.
Landsbyerne omkring Hvidbjerg ligger spredt i den prægtige natur. Tambohuse er en
charmerende bebyggelse ud mod Tambosund, der er forbundet med Jegindø via en ny
bro fra 2008.
Jegind er navnet på “hovedstaden” på Jegindø, den seks kilometer lange og tre kilometer
brede Limfjordsø. Øen er forsynet med kirke, fiskeri- og lystbådehavn, en købmand og
et missionshus.
Søndbjerg er en stemningsfyldt landsby med sit eget lille gadekær. Fra byen kommer
man via en lille vej ned til sommerhusområderne og badestrandene ved Søndbjerg
Strand og Serup Strand.
Uglev er en lille, hyggelig landsby, bygget op omkring stationen, som stadig er en domi-
nerende faktor i bybilledet.
Landsbyen Lyngs ligger længst mod vest, tæt ved hovedvej A 11. Lyngs er omgivet af
Nissum Bredning på den ene side og på den anden side af Skibsted Fjord.
I Lyngs ligger en utrolig velfungerende og populær Idrætsefterskole.

• Befolkningssammensætning
Øen har 3.360 indbyggere, heraf bor ca. halvdelen i stationsbyen Hvidbjerg. Thyholm er
præget af en befolkningssammensætning med mange ældre og et faldene antal børne-
familier, og de unge er stort set ikke eksisterende på øen, da rigtig mange, qua beliggen-
heden, er nødt til at rejse væk for at tage uddannelse.
Der tegnes som mange andre steder i landområderne et dystert billede af fremtidsud-
sigterne mht. indbyggertallet. En netop offentliggjort prognose fra Struer Kommune
indikerer, at befolkningstallet vil falde til 3.231 i 2017 og et yderligere fald til 3.053 i
2023. Samtidig forventes antallet af børn at falde drastisk i 2012 er der 450 børn mellem 
6-16 år, mens dette tal forventes at være 340 i 2023.
I samme periode stiger antallet af ældre markant. I 2012 var der 825 i aldersgruppen 
6 -99, mens dette tal forventes at være 997 i 2023.

Thyholm er en halvø, der udgør den sydligste del af Thy.
Thyholm er forbundet med Oddesund via en bro, mens øen 
er forbundet med Thy via en smal landtange kaldet Draget.
Halvøen har ca. 75 km kyststrækning og fylder 7.624 ha.
Thyholm er beliggende i Struer Kommune.

thyholms.blogspot.dk
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TThhyyhhoollmm
EEnn  ppeerrllee  ii  LLiimmffjjoorrddeenn

FFaakk tt aa ::

• Foreninger
Thyholm er kendetegnet ved at have et hav af foreninger. En nylig opgørelse viser, at 
der er mellem 50-5 registrerede foreninger, som enten er direkte hjemmehørende på
Thyholm, eller som har en lokalafdeling på øen. Hertil kommer et utal af uregistrerede
grupper, som mødes under mere uformelle vilkår. Der er en stor grad af frivillighed,
ligesom rigtig mange decideret ildsjæle præger fritidsbilledet.

• Institutioner
I Hvidbjerg findes øens eneste offentlige vuggestue/børnehave samt øens eneste folke-
skole.
Thyholm Børnehus er et af verdens flotteste institutionsbyggerier og det nyligt opførte
hus har været med på en udstilling i New York over bemærkelsesværdige byggerier.
Børnehuset er integreret institution for alle 0-6 årige, som kan rumme 125 børn.
Thyholm skole er med sine knap 350 elever en stor skole, som har 2 spor på flere år-
gange. Skolen er præget af en kultur, hvor eleverne er gode til at værne om hinanden
og man gør en stor indsats for særligt svage elever. Der findes både ”boble-klasser”,
for de som kræver lidt ekstra støtte, samt en decideret specialklasse.
Her bygger man i stedet på principper om, at indlæring skal være sjovt, kreativt og 
ofte mere med ”hænderne” end bøgerne.
Skolen arbejder ud fra følgende målsætning: at give alle børn et skoletilbud, der rum-
mer udfordringer og muligheder for en alsidig udvikling i overensstemmelse med 
barnets forudsætninger.

• Erhverv & industri
Thyholm har mange små virksomheder med 2-6 ansatte, nogle få mellemstore virk-
somheder og kun et par stykker med over 50 ansatte. Hvidbjerg Vinduet er en af øens
største arbejdspladser og er med sine ca. 60 medarbejdere på hovedsædet i Hvidbjerg 
en særdeles vigtig faktor. Virksomheden har desuden en afdeling i Nors ved Thisted.
Samtidig er Thyholm Murer med sine 60-70 ansatte, en virksomhed, der har en stor
betydning for erhvervslivet.
Egnen er også præget af flere store landbrug og minkavlere, som for en dels vedkom-
mende også har et stort antal udenlandske medarbejdere.
På Thyholm er: 3 købmænd, 1 døgnkiosk, 1 bager, 1 brugskunst/lampe/hvidevarebutik
2 tøjbutikker, 1 urmager/brillebutik, 1 blomsterbutik, 4 frisører, 2 gårdbutikker samt et
utal af lokale håndværkere som elektrikere, tømrer, murer, VVS’ere osv.
Hertil kommer div. fodplejere, massører og andre alternative behandlere.
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TThhyyhhoollmm
EEnn  ppeerrllee  ii  LLiimmffjjoorrddeenn

FFaakk tt aa ::

• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
Ved Bjørndal er både kalkgraven og et kalkværk fra 1933 bevaret. Desuden er der spor
efter flere ældre kalkovne. Kalkbrændingen på Bjørndal Kalkværk ophørte i 1942, og
kalkbrydningen blev indstillet i 1957.
Hindsels er en gammel herregård beliggende på Thyholms nordøstlige hjørne. Gårdens
historie går helt tilbage til middelalderen. I dag er stedet en moderne landbrugsbedrift
med svineproduktion, planteavl, energiproduktion samt ferieudlejning
Strygebrættet, med rebslagerstien bag er et af de mere lokalkendte bygningsværker
beliggende i Hvidbjerg.

• Natur
Thyholm er en perle af natur. Her finder man vand og skov. Her er masser af gode
strande og uspolerede pletter, hvor man kan finde ro og tid til fordybelse. Uanset hvor
man befinder sig på Thyholm, er der ikke længere end ca. 5 minutters kørsel til vand.
Hvor end man går på øen, er man altid i kontakt med naturen.
Det thyholmske landskab er skabt af den seneste istid, der har aflejret enorme mængder
af moræne, som har formet de karakteristiske bakker.
Men Thyholm er også flade strandenge, småmoser og søer, omgivet af lyng- og skov-
klædte bakker. Fra den 15 meter høje bakkeknude Dødbjerg, som ligger nogenlunde
midt på Thyholm, er der vide udsigter over Kås Bredning til Salling.
Stenalderhavet dækkede i sin tid med en fjordarm ind nord og syd for Dødbjerg, hvor
landskabet stadig i dag veksler mellem åbne vandflader og arealer med rørskov - her er
Hellerød Kær blevet et yndet naturområde, som bl.a. er kendt for sine mange vilde 
orkideer. Den varierede natur giver basis for et rigt fugle- og planteliv, og fordi engene
er for lave til almindelig opdyrkning, opstår et næsten tidløst landskab, som er forbe-
holdt græssende kreaturer og vadefugle. På det nordlige Thyholm kan man i øvrigt se
den konstante landdannelse, som naturen selv foretager.

Sangen “Skønne Thyholm” siger i sit omkvæd alt om naturen:
Skønne Thyholm, grønne Thyholm
smukt blev du formet af tidernes tand.
Agerbrugsland, engdrag og strand,
kranses af fjordens vand.

• Begivenheder
Der er et rigt og aktivt kulturliv på Thyholm. I Midtpunktet (øens kultur- og idrætsin-
stitution) forefindes et utal af muligheder for idrætslige og kulturelle oplevelser. Her er
alt fra foredrag med mere eller mindre kendte oplægsholdere til cafeaftener, lokal revy,
større koncerter til ferniseringer og udstillinger.
Samtidig blomstrer der et rigt kulturliv i de mindre byer på Thyholm. I Uglev danner
Stationen ofte rammer om fællesspisninger, foredrag og hyggelige aftener. Mens Møllen
og Kulturen i Lyngs bidrager til at bevare de lokale kulturelle oplevelser.
På Jegindø har Jegindøboen utallige arrangementer med alt fra gymnastik, strikning og
fællesspisning til loppemarked og hyggelige pigeaftener.
I maj 2013 har Oddesundbroen 75 års jubilæum og det fejres ved flere festlige tiltag i
løbet af foråret, bl.a. er der planer om et stort Broløb.
Af andre tilbagevendende begivenheder må nævnes sportsfesterne i Lyngs, Uglev og
Hvidbjerg. Dejlige arrangementer som ofte tiltrækker flere af de, som tidligere boede 
på Thyholm, men som nu er flyttet væk.
Festerne giver mulighed for, at man for en kort bemærkning igen kan møde sine gamle
venner og bekendte fra skoletiden og derigennem kan udveksle gode minder fra
Thyholm.
Hvert år i januar løber den store Nytårskoncert af staben. Et arrangement som tiltræk-
ker mellem 4-600 gæster fra hele Thyholm men også oplandet omkring er rigt repræ-
senteret. I 2012 var det solisten Stig Rossen som stod i front, mens det i 2013 var Birthe
Kjær og Bobo Moreno som blev ledsaget af Prinsens Musikkorps.
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Landsbygruppen:

Jette Palmelund

Anne-Marie Berg

Mette Lindby Olsen

Henning Duborg Jensen

Susanne Rosen Sørensen

HHaammppeenn
oogg  GGll..  HHaammppeenn
EEnn  lliillllee  aakkttiivv  llaannddssbbyy  mmiiddtt  ii  aallttiinngg  --  ppåå  ddeenn  jjyysskkee  hhøøjjddeerryygg

hampen.blogspot.dk

Der er lige langt til Herning, Vejle, Horsens og Silkeborg.
I Hampen er der populært sagt højt til loftet. Der er plads til alle typer af mennesker,
og der bliver taget hensyn og udvist omsorg for alle.
Det er jysk - og det er dejligt.

• Befolkningssammensætning Der bor ca. 400 personer i Hampen By.
Hampen Sogn har 592 indbyggere.

• Institutioner & foreninger - Daginstitution Regnbuen med SFO
- Hampen Multihal
- Hampen Borgerforening
- Hampen Idrætsforening
- FDF Hampen-Gludsted
- Nørre-Snede, Hampen og Klovborg Havekreds
- Hampen-Gludsted Jagtforening
- Hampen Motorcross klub
- Højderyggens Turistforening
- Vester Palsgaard Skovmuseum
- Hampen Kirke
- Familie & Samfund
- Pensionist forening

FF aakk tt aa ::
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• Erhverv & industri - Palsgaard Træ/Spærfabrik
- Smede- og Maskinforretning/dækfirma
- Campingplads m. vintercamping
- Maleri og Glaskunst
- Hobbybutik
- Tømrer
- Dagplejemor
- Autoværksted
- Vognmand
- Tanktransportfirma
- Diverse landbrug
- Hampen Hallens Cafeteria

HHaammppeenn
oogg  GGll..  HHaammppeenn
EEnn  lliillllee  aakkttiivv  llaannddssbbyy  mmiiddtt  ii  aallttiinngg  --  ppåå  ddeenn  jjyysskkee  hhøøjjddeerryygg

FF aakk tt aa ::

• Stedsspecifikke lokaliteter,
bygninger & særlige kendetegn

- Bytorvet - grøn oase i midtbyen med borde 
og bænke, gynger og petanque

- Hampen Stadion
- Menighedshuset
- Hampen Kirke

• Natur - Den skæve bane - ca. 40 km. lang
- Hampen Gl. Station
- Hundeskove
- Palsgaard Skov
- Hampen sø

• Begivenheder - Fællesspisning 2 gange om året
- Julefrokost i Hampen Multihal
- Juletræsfest
- Bankospil 2 gange om ugen
- Fastelavnsfest
- Hampen Byfest
- Hampen lokalrevy
- Travebanko rundt om Hampen Sø
- Julesøndag med optog i byen
- Blomsterkummer sættes op rundt omkring i byen

med blomster (model af Hampen’s vartegn 
- en gammel vaskevugge)

- Efterårs- og julemarked i oktober mdr.
- Skt. Hans ved Hampen Sø
- Formiddagscafe - møder i Menighedshuset
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Landsbygruppen:

Lene Ettrup

Hanne Winther

Pernille Toft

Karen Nygaard

Janne Rahbæk

Elly Marie Møller

Søren Bloch

SSttaabbyy
NNæærr  VVeesstteerrhhaavv  oogg  NNiissssuumm  FFjjoorrdd  
ssaammtt  HHuussbbyy  SSøø  oogg  NNøørrrreessøø

stabys.blogspot.dk
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• Befolkningssammensætning Staby er en landsby med 220 indbyggere og med 
ca. 700 indbyggere i sognet.

• Institutioner & foreninger - Staby Skole med 138 elever fordelt fra 0.-7. klasse
- Lærkereden aldersintegreret institution 

med børn fra 3-10 år
- Staby efterskole med plads til ca. 168 elever
- Staby Jagtforening
- Staby Menighedsråd 
- Staby Skoles venner
- STABY-HUSBY gymnastik- og ungdomsforening
- Staby Husmoderforening
- Mother Teresa strikkeklub
- Læsekredsen
- Musikskole
- Staby-Husby-Madum Ungdomsklub
- Vestjysk Havekreds
- Staby Sogneforening

• Erhverv & industri - Autoværksteder
- Bondegårdsferie
- Busselskab
- Cykelhandler
- Elektronik Service
- Fodklinik
- Fotograf
- Ismejeri
- Købmand
- Landbrug
- Maskinstation
- Murerfirmaer
- Rideudstyr
- Sognegaard
- Tankstation
- Taxa
- Tømrerfirma
- Vognmænd

SSttaabbyy
NNæærr  VVeesstteerrhhaavv  oogg  NNiissssuumm  FFjjoorrdd  
ssaammtt  HHuussbbyy  SSøø  oogg  NNøørrrreessøø

Byen er beliggende syv kilometer sydøst for Sønder Nissum og 5 kilometer vest for
Ulfborg. Der er 27 kilometer mod nordøst til Holstebro og 23 kilometer mod syd 
til Ringkøbing. Byen ligger i Region Midtjylland og hører til Holstebro Kommune.
Der er adgang til offentlig trafik.
Staby har hjerterstarter og et hjerterstarterkorps, der altid er klar til at rykke ud.

FF aakk tt aa ::
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• Stedsspecifikke lokaliteter,
bygninger & særlige kendetegn

- Staby Kirke med flotte kalkmalerier
- Klubhus med boldbaner og hoppepude
- Staby Sognegård
- Stabystenen
- Pallisbjerg Hovedgaard
- Nyanlagt cykelsti fra Husby i øst via Staby 

til Ulfborg i vest

• Natur - Kloster Havn ved Nissum Fjord
- Husby Klitplantage
- Husby Sø
- Nørresø
- Tvind Møllen
- Husby Hundeskov
- Naturen i og omkring Staby giver mange 

muligheder for lange gå- og cykelture i 
området ved Vesterhavet

• Begivenheder - Dilettant/revy
- Sommerfest
- Fastelavn
- Gymnastikopvisning
- Skt. Hans fest
- Staby Marked
- Skolefest
- Fodboldskole
- 1. søndag i advent tænding af

julebelysning og julehygge

FF aakk tt aa ::

SSttaabbyy
NNæærr  VVeesstteerrhhaavv  oogg  NNiissssuumm  FFjjoorrdd  
ssaammtt  HHuussbbyy  SSøø  oogg  NNøørrrreessøø
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Landsbygruppen:

Susanne Brøndum Christensen

John Sørensen

Heidi Nielsen 

Frédérique Johnsen 

Elin Finnerup

HHoovveenn
NNåårr  nnaattuurreenn  ssmmiilleerr

hovenblogspot.blogspot.dk
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HHoovveenn
NNåårr  nnaattuurreenn  ssmmiilleerr

• Befolkningssammensætning Der bor ca. 238 indbyggere i Hoven by.
Hoven Sogn har 666 indbyggere.

• Institutioner & foreninger - Dagplejemødre
- Hoven Børnehus med ca. 25 børn i børnehaven

og 25 børn i SFO
- Hoven Friskole, 0.-8. klasse
- Hoven Friskoles støtteforening
- Hoven plejehjem
- Plejehjemmets vennelaug
- Hoven Sogns Borgerforening
- Hoven Sogns Landsbymuseum og Lokalarkiv
- Hoven Idrætsforening
- Hoven Hallen
- KFUM Spejderne i Hoven
- Kroketklubben
- Jagtforeningen
- Hyggeklubben
- Hoven Hytteby
- Hoven kloaklaug og spildevandslaug
- Hoven Kirke
- Hoven menighedsråd
- Vestjysk Kostskole 

• Erhverv & industri - Hoven Smede- og Maskinforretning 
- Future Rundbuehaller
- FH Scandinox
- Frisør Headhunter
- Uhrbak Tømrerfirma
- Nybro Service
- Hoven Mølle Dambrug
- Hårkjær Egebæk Dambrug I/S
- Ørbæklunde Dambrug
- Gammel Ørbæk Dambrug
- HK Olie
- Diverse Landbrug
- Hoven Erhvervsinvest

FF aakk tt aa ::
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• Stedsspecifikke lokaliteter,
bygninger & særlige kendetegn

- Tirsbjerg Plantage - Her står Danmarksstenen
som blev rejst til minde om genforeningen i 1920.
Stedet har tidligere været brugt til festplads.

- Hoven Gl. Stadion - Her er Spejderhuset Skov-
brynet opført (bruges af spejderne samt udlejes 
til private). Endvidere har Hoven Hytteby hjem-
me her og der er opført 2 sheltere med bålplads 
ned til åen.

- Hoven Kvindehøjskole er et museum indehold-
ende en intakt skolestue fra 1957, gamle redskaber
fra Hoven Sogn samt en hjemmeværnsudstilling.
Museet er smukt beliggende og centrum for nogle
af Sognets fælles begivenheder.

- Dalgasstenen hylder hedeopdyrkeren Enrico
Mylius Dalgas (1828-1894) og er placeret midt i 
Hoven by.

- Vester Grene/Dyrvig Hede - en af de sidste
hedeudstykninger i Danmark.

• Natur - Hoven ligger i et naturskønt området omgivet af
store skove og åløb til alle sider. Hvis man befin-
der sig i Hoven by, kan man ikke forlade byen
uden at krydse en å.

• Begivenheder - Fastelavnsfest på Hoven Friskole
- Forårskoncert på Hoven Friskole
- Gymnastikopvisning i hallen
- Grillaften ved spejderhuset
- Hoven Sommerfest
- Sankt Hans aften ved åen bag ved museet
- Fællesspisninger
- Stort kroketstævne hvert år
- Juletræstænding ved museet

FF aakk tt aa ::

HHoovveenn
NNåårr  nnaattuurreenn  ssmmiilleerr
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Landsbygruppen:

Kamete Skeltved

Brigitte Kjær Andersen

Niels Jacobsen

Michael Sjørvad Johnsen

Doris Nørgaard

Per Henriksen

Trine Rosenstand

Gitte Vejbæk

VVaannddbboorrgg

vandborgs.blogspot.dk

EEtt  llaannddssbbyykkuullttuurreelltt  kkrraaffttcceenntteerr

Vandborg er et lille sogn i den vestlige del af Lemvig Kommune.
Sognet er med knapt 300 indbyggere et af de mindre områder i Lemvig Kommune.

• Området
Området har været gennem den traditionelle udvikling for et landsogn med færre
arbejdspladser, mindre erhverv, nedlæggelse af privat og offentlig service, negativ
befolkningsudvikling osv.
Det er dog vigtigt at pointere, at der absolut ikke er krisestemning i det lille samfund,
som bobler af aktivitet, og det kan faktisk godt tyde på, at der er positiv befolknings-
udvikling p.t., men det er dog ikke muligt at dokumentere dette statistisk.

• Erhverv
Hovederhvervet er landbrug, men der findes også mindre virksomheder samt bl.a.
en café og Vestjysk Kajak, som tilbyder aktiviteter for fastboende og gæster i området.
Der findes stort set ikke offentlig service, og den private service findes kun i begrænset
omfang.

Vandborg har ikke lang tradition for et samlet borgerforeningsarbejde, men en re-
etablering af det tidligere forsamlingshus og deraf følgende omorganisering til Fælles-
huset, hvor en mængde aktiviteter har deres base, har gjort, at området i forhold til
lokal udvikling er et af de mest aktive områder set i forhold til befolkningstallet.

At der alligevel er blevet fart i de lokale initiativer beror iflg. flere udsagn på en beslut-
ning, som blev truffet på et tidspunkt, hvor det skulle afgøres, om forsamlingshuset
skulle lukkes, eller om der skulle gøres endnu et forsøg på at redde det.
Beslutningen om at gøre en ihærdig lokal indsats for at bevare huset blev startskuddet
til det høje aktivitetsniveau, som er nu.
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VVaannddbboorrgg
EEtt  llaannddssbbyykkuullttuurreelltt  kkrraaffttcceenntteerr

• Områdets ressourcer 
Styrkerne i området er primært en stor social kapital og stor lyst til at tage initiativer
til aktiviteter. Den sociale kapital er et meget afgørende aktiv i forhold til at styrke
lokal udvikling.

• Eksempler på initiativer, som kommer af denne specielle ”Vandborg model”:

- Koncerter

- Foredrag

- Teater

- Studiekreds

- Sangaftener

- Nørkleklub

- Ølbrygningsklub

- Økologisk indkøbsklub

- Høstfrokost - og andre kulinariske events

- Lokalrevy

- Fælledrock

- Vandborg Fælled med shelters

• Naturen 
Den stærke natur og beliggenheden tæt på havet er et grundlæggende og stærkt aktiv
for området.
Vinden, havet, landskabet og den vældige himmel har gennem århundreder præget 
menneskene her og er klangbunden for de mange kreative tanker og ideer, der nu fødes.

Stien, som går gennem Ådalen, er et eksempel på en af disse naturoplevelser som sam-
tidig er med til at bevare dele af kulturhistorien for området.

• Værdier
De værdier, som har rodfæstet sig over tid er bl.a.:

- Fællesskab. Det er vigtigt, at man oplever området som et fællesskab, og ikke mindst
at den enkelte også har ret til ikke at deltage i alle aktiviteter, men at man alligevel er
en del af det overordnede fællesskab.

- Vi kerer os om hinanden. Det er en særlig Vandborg værdi, at man tager vare på 
hinanden - uden at det bliver til snagen og utidig indblanding.

- Der skal være højt til loftet. Gælder for ånden i området, og det gælder for naturen.
Den specielle natur inspirerer til den frie tankegang, som skal herske i området.

- Tolerance og respekt skal være centrale værdier for samarbejdet mellem borgerne 
i Vandborg.

- Principper om, at ”ringe i vandet” og ”mange bække små…”, er fremherskende i 
forbindelse med de initiativer, som tages.

- Enhver har ret til at tage initiativ til en aktivitet i området. Initiativerne er ikke for- 
beholdt de foreninger, som er i forvejen.
Det er ligeså grundlæggende en ret, at man kan sige fra i forhold til deltagelse i en
aktivitet.
Lidt populært udtrykt kan man sige, at der med det at få en idé til en aktivitet også
følger en forpligtelse til at afprøve idéens bæreevne.

Det er et ønske, at ovennævnte værdier bliver så ”indgroede” hos borgerne i Vandborg,
at man opnår en selvforståelse, hvor disse naturligt indgår, når man siger:

”Jeg er fra Vandborg”.
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