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Indledning
Kunsten i bevægelse er udviklet af Birgit Vinge og Steen Rasmussen, og er et af
projekterne, der indgår i Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestjylland
og Kulturministeriet.
Projektet involverer atten landsbyer/byområder over en periode på tre år.
Seks landsbyer om året er udvalgt i 2012, 2013 og 2014. Hvert sted vil to danske
og to internationale professionelle kunstnere, i samarbejde med lokalbefolkningen
skabe kunstneriske sociale interaktioner. Udvælgelsen af kunstnerne varetages af en
kunstnerisk jury.
Formålet med projektet:
1) Skabe nye møder og dialog mellem professionelle kunstnere 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) Netværk - platform for nye netværk og samarbejder kunsterne imellem
og mellem byerne i kommunerne/kulturregionen.
5) Talentudvikling i samarbejde med lederen af Kunst&Design/Dansk
Talentakademi i Holstebro.
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
Kortlægningen findes i trykt form samt på nettet, hvor man også løbende vil kunne
følge projektets udvikling via landsbyernes blog. Kortlægningen er udarbejdet i samarbejde med landsbygrupperne i de udvalgte landsbyer.
Deltagende landsbyer i 2014:
Stadil-Vedersø, Bording, Skarrild
Fjaltring-Trans, Ryde, Langhøj
Arbejdsgruppen:
Projektleder Birgit Vinge
Projektkoordinator Dorthe Vinge Nielsen
Kunstnerisk leder Steen Rasmussen
Kunstnerisk leder Felix Pedersen
Talentudvikling Søren Taaning
www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Stadil-Vedersø
Vestjyllands lyse side

Fakta:
Stadil-Vedersø er placeret ved Stadil Fjorde, i cykelafstand til vestkysten og et kvarters
kørsel nord for Ringkøbing (Holstebro - en halv time; Herning - tre kvarter) - i toppen
af Ringkøbing-Skjern Kommune.
Området kalder sig Vestjyllands lyse side, da nærheden til havet og placeringen mellem
fjordene giver området ekstra mange soltimer - årligt 200 flere timer end for eksempel
Herning.
Stadil og Vedersø er tilsammen to sogne med to levende landsbyer, hvor livet leves tæt
på naturen fra vugge til grav. Fællesskabet gælder blandt andet skole, børnehus, dagpleje
og foreningsliv. Der bor 489 i Stadil Sogn og 355 i Vedersø Sogn.
De to landsbyer er forbundet med en cykelsti, som borgerne til dels selv har etableret.
Primært med henblik på at sikre en trafiksikker vej til skole og børnehus.
Begge institutioner har hidtil været kommunale, men ventes i august 2014 at overgå til
lokal drift som Stadil-Vedersø Friskole.

Landsbygruppen:
Aase Christiansen
Else Trabjerg
Erik Poulsen
Frank Switzer
Tanja Kolby
Lisbeth Lunde Lauridsen

stadil-vedersoe.blogspot.com

Ved skolen og børnehuset i Stadil er der forsamlingshus, klubhus og fodboldbaner.
Stadil rummer også det lokale plejehjem med en aktiv støtteforening og en nærliggende
sognepark, der er åben for alle.
I Vedersø er der idrætsefterskole - og med planer om en ny efterskole The International,
hvor alt foregår på engelsk - kulturcenter og egnsmuseum samt den nationale institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø.
Vedersø Idrætsefterskole ligger midt i landsbyen, hvor skolens haller, springsal og
motionscenter benyttes af lokalbefolkningen til mange af de idrætsaktiviteter, som
Stadil-Vedersø Idrætsforening arrangerer.
Først og fremmest gymnastik, hvorfor den årlige gymnastikopvisning i Vedersø er
blandt årets lokale højdepunkter sammen med sommerfesten i Stadil, FDF’s grisefest
i Vedersø, julefrokosten i Stadil og flere andre lokale fester, som Stadil-Vedersø Sogneforening og andre lokale foreninger arrangerer.
www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Stadil-Vedersø
Vestjyllands lyse side

Fakta:
De lokale arbejdspladser er Stadil Smede- og Maskinforretning, idrætsefterskolen,
skolen, plejehjemmet, Vedersø El, Stadil Sparekasse, to maskinstationer i Stadil, Vedersø
Kulturcenter samt en række landbrug, kunsthåndværkere og freelance-virksomheder.
Sidstnævnte er blandt andet samlet i et kreativt kontorfællesskab på Stadil Gl. Mejeri,
og der arbejdes på at skabe noget lignende i Vedersø.
Stadil-Vedersø har altid tiltrukket kreative og kunstneriske sjæle. Stadil har derfor
attraktioner som Willer Keramik (pottemageri og galleri) og Frank Switzer Furniture
(trækunst og galleri).
• Historie
De to sogne er en del af Tim-Stadil-Vedersø Pastorat. Kirkerne i henholdsvis Vedersø
og Stadil Kirkeby er landskendte: Vedersø for digterpræsten Kaj Munk, der blev dræbt
af tyskerne under 2. Verdenskrig, og Stadil for sit gyldne alter.
Stadil er også kendt som hjemsted for læreren I.C. Christensen, der i forbindelse med
systemskiftet i 1901 markerede sig som en af Danmarkshistoriens mest betydningsfulde
politikere. Også bonden og politikeren Ole Kirk, der spillede en stor rolle i blandt andet
Rigsforsamlingen i 1800-tallet, stammer fra Stadil.
Begge landsbyer har lokalarkiver, og mange historisk interesserede kommer på besøg for
at se Kaj Munks gravsted ved Vedersø Kirke og Kaj Munks Præstegaard. Sidstnævnte er i
dag kulturcenter med det formål at formidle digterpræstens liv og virke, og det lille
egnsmuseum ved Vedersø rummer blandt andet også en lokal udstilling om Kaj Munk.
Hans skuespil opføres med jævne mellemrum som friluftsspil af lokale amatører.
Andre minder fra 2. verdenskrig er to flynedstyrtningssteder ved Alrum Bro og ikke
mindst på Stadilø, der er landets eneste krigergrav, da flyet med otte britiske og australske piloter styrtede ned i et moseområde.

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Stadil-Vedersø
Vestjyllands lyse side

Fakta:
• Natur
Det karakteristiske med det flade landskab i Stadil-Vedersø er fjordene og søerne.
Nærheden til naturen har altid spillet en stor rolle i området - og gør det fortsat:
To lokale dagplejere etablerede kommunens første natur-dagpleje,
børnehuset har Grønt Flag, FDF er en populær fritidsaktivitet for børn,
og de mange lokale jægere er organiseret i to jagtforeninger.
Vestkysten og naturen ved fjordene gør også området attraktiv for turister. De bor først
og fremmest i de mange stråtækte sommerhuse på Vedersø Klit, vest for Vedersø, men
øst for Stadil Kirke ligger der også et lille sommerhusområde i Alrum, ligesom der ved
Stadil Fjord er både badestrand og shelter. Stadil-Vedersø rummer også en lang række
Bed & Breakfast.
Mod vest ligger naturområdet Vest Stadil Fjord med cykelstier, fugleskjul og fugletårn.
Her kan man især i træktiden forår og efterår opleve kæmpestore flokke af gæs og
mange andre fugle. Blandt andet ved den karakteristiske Jens Bjerg Thomsens Hytte
på Skelmosevej.
I udkanten af området og lige bag klitterne ligger Strandgården, der drives som
udstillingssted af Ringkøbing-Skjern Museum med hovedvægt på jagtkulturen.

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Fjaltring-Trans

Fakta:
• Befolkningssammensætning
Fjaltring-Trans har ca. 300 indbyggere.
Amatører
Arkitekter
Bankfolk
Billedkunstnere
Blåtsamler
Byforskønnere
Børn
Børnefamilier
Campister
Crosskørere
Dansere
Dilletanter
Due entusiaster
Elektrikere
Enspændere
Fadølanlægskontrollant
Filmmand
Fiskere
Forfattere
Fortællere
Forældre
Fotografer
Frivillige
Fysioterapeuter
Galleriejere
Gamle
Geograf
Gravere
Gymnasieelever

Gymnasielærer
Harley-Davidson repr.
Havsaunaister

Hundetrænere
Husmødre
Højskolelærere
Håndarbejdere
Ildsjæle
Indvandrere
Ingeniører
IT eksperter
Jordemoder
Journalister
Keramikere
Kirkesangere
Klejnsmed
Komponister
Kuglepennesamler
Kurveflettere
Københavnere
Købmænd
Køkkenassistent
Landbrugsmedhjælpere
Landmænd
Ledere
Lærere
Løbere
Musikere
Organist
Pensionister
Pottemagere
Præster
Psykologer

Pædagoger
Ravsamlere
Retro-traktor-tur-familier
Revisor
Ryttere
Sagsbehandlere
Sangere
Skoleelever
Skoleleder
Skraldemand
Skuespillere
Socialrådgivere
Sosuassistenter
Specialarbejdere
Standuppaddlere
Strandfogeder
Surfere
Teknikere
Tømrere
Undervisere
Unge
Vinterbadere
Vævere
Ynglinge
Ældre
Æsteter
Økofreaks
Åndemanere
Århusianere

Landsbygruppen:
Inge Hauch
Hanne Bune
Etha Mouritzen
Birthe Dueholm
Trine Bayer
Birgit Wolf
Karl Bencke

fjaltring-trans.blogspot.com
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Fjaltring-Trans

Fakta:
• Institutioner & foreninger

- Fjaltring Friskole og SFO
- Landsbyhøjskolen
- Forsamlingshuset
- Borgerhuset
- Byorkesteret
- Kunst- og Kulturcentret Tuskær
- Mathildes Pakhus museum
- Redningshuset museum
- Lokalarkivet
- Vindmøllelaug
- Vindmøllepulje
- Fjaltring og Trans kirker
- Kommunikationsveje:
Fjaltringnet, daglig fællesmail - rundsendingstjeneste, fibernet, www.fjaltring.dk, facebookgruppe, blog, borgermøder, bogbus, gratis bus,
posthus

• Erhverv & virksomheder

- Loch Nees Put and Take m.m.
- SUP - stand-up-paddling firma
- Dan Gem - sten og smykker
- Dybvads Danseorkester
- Psych. Klinik Mette Rahbek
- Tømrerfirma Brun
- Fjaltring Montageforretning
- Prime View Film
- Tukak - udstilling m.m.
- Galleri Fjaltring
- Det Lille Galleri
- Galleri Møller P
- Fjaltring Sparekasse
- Feriebyer
- Vandrerhjem
- Gårdbutikker og fritidslandbrug med bl.a.:
Grav-selv-kartofler, æg, fjerkræ, frugt, bær,
grønt m.m., hjemmelavet honning, hjemmesløjd,
kranse- og dekorationssalg, lynlåse og laminering,
konkurrenceduer, hundesport, heste får og gedehold, skovbrug, Bruns Garage

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Fjaltring-Trans

Fakta:
Fjaltring Fri- og Udeskole
Fjaltring Friskole er 130 år gammel, men i konstant udvikling. Inden for de sidste 8 år
er skolen blevet til Fjaltring Fri- og Udeskole. I det daglige er en del af undervisning
tilrettelagt således den foregår i det fri og Fjaltring og omegn inddrages i undervisningen med både natur og kultur.
Skolen er samlingspunkt for en række aktiviteter også udenfor skoletiden. Derfor er
skolen meget åben over for alle - små som store.
Friskolen lægger stor vægt på, at børnene udvikler sig både fagligt og socialt. Det gør
vi blandt andet ved at tilbyde en undervisning, der tager udgangspunkt i det enkelte
barns kunnen. Endvidere bruger vi en konfliktløsningsmodel, hvor der ”ingen tabere”
er. I skoleåret 13-14 har vi indført en del projektuger, hvor der arbejdes på tværs af fag
og alder (se beskrivelse og fotos på: www.fjaltring-friskole.dk). Her har vi oplevet et
fantastisk engagement blandt eleverne.
Fjaltring Vindmøllelaug
I udkanten af Fjaltring drejer 5 vindmøller (privatejede) rundt og det har de gjort
siden 1997. Da det blæser meget i Fjaltring bliver der produceret rigtig meget el.
2% af overskuddet ved denne drift bliver hvert år givet til ”gode formål” i FjaltringTrans. Der er uddelt ca. 1.3 mill. kr. siden 1998.
Dette initiativ har betydet, at rigtig mange foreninger, friskolen, forsamlingshuset og
forskellige kulturinstitutioner har kunnet klare større investeringer, der ellers ikke ville
have været blevet gennemført.
• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
To middelalderkirker, en i Trans og en i Fjaltring. Et slags landsbycentrum dannes af
Købmandsgård, Borgerhus, skole og vandrerhjem. I den nordlige ende af byen ligger
Fjaltring Forsamlingshus. I den sydlige ende af området ligger Kunst- og Kulturcentret
Tuskær.
• Natur
Naturen i Fjaltring-Trans og omegn er svær at skille fra kulturen. Det er et ældgammelt
kultur- og naturlandskab.
Nord for Trans kirke ses tydelige spor efter israndslinien fra sidste istid. Den fede jord i
morænebakkerne dyrkes helt ud til klinterne ved havet. Mod syd løber Dybåen ud i
havet. Et sted her i ådalen gik oldtidsvejen mod Rammedige og videre østpå til Karup Å.
Vest for Fjaltring ligger Høfde Q, hvor kulturen prøver at holde naturen i ave. Et større
høfdebyggeri med badestrand og parkeringsplads helt nede ved havet. Et dige strækker
sig sydpå og beskytter marker og huse. Mod sydøst skimtes vandspejlet i Nissum Fjord
og strandengene med fugle og græssende kvier. De evige med- og modspillere er blæsten og havet.

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Bording
Byens udvikling og kendetegn

Fakta:
Bording er en klassisk stationsby fra slutningen af 1800-tallet. Jernbanen kom i 1877
og dermed blev byudviklingen sat i gang. I dag eksisterer kun få af bygningerne fra
byens begyndelse, men stationen, hvorfra der stadig er forbindelse på tværs af Jylland
til Skjern og Aarhus, vidner fortsat om Bordings oprindelse som stationsby.
I 1960erne og 70erne voksede Bording med parcelhuskvarterer sydvest for stationsområdet og på begge sider af hovedgaden Bredgade, hvor der op til denne periode var
helt op til 7 købmandsbutikker.
I samme periode blev byfesten, i dag kaldet ”Smørhulsfesten”, afholdt for første gang
og Friluftsbadet samt Bording Hallen blev anlagt. Dette er faciliteter og fællesskaber,
som kom til at udgøre en væsentlig ramme om Bording som idræts- og foreningsby,
og som præger bybilledet og sammenhængen helt op til i dag.
I slutningen af 1900-tallet slog byen for alvor sin status som handelsby fast, og etablerede sloganet ”Bording - byen hvor der handles”, som der stadig står på byskiltet ved
indgangen til Bording. Mens detailhandelens udvikling i nabobyerne Nørre Snede og
Engesvang gik i negativ retning, lykkedes det Bording at fastholde butikkerne og etablere sig som erhvervsby med tekstil- og træindustri. Helt frem til ’00-erne var køkkenvirksomheden Invita en markant industrivirksomhed i byen.
Tiden som handels- og industriby er imidlertid løbet fra Bording, der med butiks- og
virksomhedslukninger er midt i at gentænke sig selv.

Landsbygruppen:
Henrik Engedahl
Anna Munk Nielsen
Janne Hou
Ove B. Jakobsen
Sven Odgaard
Erik Maul
Lene Chang
Elinor Hansen

bordingsblog.blogspot.com

I et tæt samarbejde mellem borgere i byen og Ikast-Brande Kommune er man godt i
gang med at etablere noget af fundamentet for den fremtidige udvikling. Nøgleordene
for fremtidens Bording sigter mod at fastholde og videreudvikle ”Den familievenlige
pendlerby” med værdier som fremtidsorienteret, engageret fællesskab og aktiv kultur.
• Befolkningssammensætning
I Bording bor 2.336 indbyggere (2013).
Som det fremgår nedenfor er befolkningen aldersmæssigt sammensat nogenlunde som
den resterende del af den danske befolkning. Dog med den undtagelse at grupperne fra
18 til 34 er lavere i Bording mens gruppen over 65 år er højere i Bording end i landet
som gennemsnit.
Andre demografiske kendetegn ved Bording:
- Der er flere personer med mellemhøj indkomst i Bording end i resten af Danmark
- Boligpriserne i Bording er betydeligt lavere end i de omkringliggende større byer
- Uddannelsesniveauet i Bording er lavere end i resten af Danmark som gennemsnit
- En stor del (90%) af den erhvervsaktive befolkning pendler ud af byen til studie/arbejde

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Bording
Byens udvikling og kendetegn
Fakta:

• Offentlige & private institutioner
- Kommunale dagplejere (ca. 75 børn fra 0 til 3 år)
- Børnehave (ca. 150 børn fra 3 til 5 år)
- Skole, SFO og ungdomsskole (ca. 470 elever fra 6 til 16 år)
- Plejehjem med aktivitetscenter (ca. 300 brugere)
- Lægepraksis
- Forsyningsvirksomheder (varme- og vandværk)

• Foreningsliv
Bording har et aktivt foreningsliv med tilbud til alle aldersgrupper og mange interesseområder. Foreningerne har samlet mere end 2.200 medlemskaber (heraf mange naturligvis gengangere).
- DCH Bording (hundetræning)
- Bording Dartklub
- Bording tennis- og badmintonklub
- Aktive kvinder
- Bording Idrætsforening (fodbold)
- Bording-Engesvang Jagtforening
- Bording KFUM Håndboldklub
- Bording Gymnastikforening
- Bording Fitness
- Bording Cykelmotion
- Bording Løbeklub
- Bording Pensionistforening

- Kærmindeparken (aktivitetscenter/ældre)
- Bording Erhvervsforening
- De Grønne Pigespejdere
- Bording Svømmeklub
- FDF Bording
- Bording Lokalhistorisk forening
- Nutidens Kvinder
- Bording Lokalråd
- Scleroseforeningen
- Ikast-Bording Landboforening
- KFUM & KFUK
- Bording og omegns Rideklub

• Erhverv & industri
Der er i dag ca. 500 firmaer i Bording, hvoraf 250 er enkeltmandsfirmaer, som primært
beskæftiger sig med landbrugsproduktion.
Trælast
Udlejning
Automatdrejning
Autoreparation
Begravelser
Bogføring
Byggemarked
Diner Transportable
Entreprenører
Fliser
Forlystelser
Glarmestre
Gårdbutikker
Hårde hvidevarer
IT Hardware
Korn og Foderstof
Lægepraksis

Tømrer
Anlægsgartner
Autoforhandler
Autotransport
Blomsterhandler
Brugskunst
Cafeterier
El-installatører
Farvehandler
Flytteforretning
Frisører
Grillbarer
Hestebeslag
Import/eksport
Jagt- og fiskeriudstyr
Kurerservice
Legetøj

Trævarer
Apoteksudsalg
Autoophug
Badeværelsesudstyr
Bodegaer
Brændsel
Dambrug
Emballage
Fisk & Vildt
Foder
Genbrugsbutikker
Gulvbelægning
Husholdningsapp.
Internet
Landbrugsmaskiner
Køreskoler

Kontormøbler og inventar
Købmænd
Legeredskaber
Maskinforhandlere
Møbelfabrikker
Postekspedition
Sandblæsning
Tekstilindustri
Murermestre
Pizzeriaer
Revisorer
Tagdækning
Maskinstationer
Pengeinstitutter
Plæneklippere og service
Servicestationer

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Bording
Byens udvikling og kendetegn

Fakta:
• Lokaliteter & bygninger
- Idrætshal (2 haller, fodboldbaner, fitness-center, cafeteria samt klub- og mødelokaler)
- Friluftsbad
- Hundetræningsarealer
- Rideskole
- Mountainbikebane (under opførelse)
- FDF-Huset (FDF og Grønne pigespejdere)
- Forsamlingshus
- Missionshus (KFUM og KFUK)
- Bording Kirke (I Bording Kirkeby, ca. 2,5 km. fra stationsbyen)
- Bredgade (butiksgaden)
- Større parkeringspladser (Smørhullet ved Fakta og pladserne ved Forsamlingshuset og Hallen)

• Natur/udeliv
- Vestskoven, lille rekreativt skovområde med mindre vandløb/grøfter
- Planetstien, sti fra centrum mod Kirkebyen (under opførelse)
- Bording Å og Bodholt Bæk, nord og vest om byen
- Kirkestien, sti fra stationsbyen til Kirkebyen (under opførelse)
- Stisystemer omkring villakvartererne, primært nord og vest for byen
- Anlæget, et lille parkanlæg syd for hovedvejen

• Begivenheder
I byen afholdes et stort antal tilbagevendende begivenheder.
En stor del af foreningerne har lange traditioner for at arrangere turneringer/stævner,
hvor byen besøges af flere tusinde udenbys gæster hvert år, bl.a. fodboldstævner, ridestævner, tambourstævner, spejderlejre, håndboldstævner m.m.
Derudover arrangerer foreninger og institutioner et stort antal enkeltstående eller tilbagevendende begivenheder primært rettet mod byens egne borgere eller for brugere/
medlemmer af de enkelte foreninger. Det er f.eks. markeder, udstillinger, opvisninger,
koncerter, fester, fællesspisning, udsalg osv. Der er et tilbud om aktiviteter i alle måneder
året rundt.
En særlig fælles begivenhed, er den årlige byfest, ”Smørhulsfesten”, hvor foreningslivet i
fællesskab fylder kalenderen med aktiviteter i en uges tid i august måned.

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Ryde
Et godt sted at bo - hele livet

Landsbygruppen:
Lene Ettrup
Karen Quist Kristensen
Anette Nielsen
Hans Clausen
Birthe Elkjær
Eva Johansen
Maria-Louise Barslund

rydesblog.blogspot.com

www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Ryde
Et godt sted at bo - hele livet

Fakta:
• Befolkningssammensætning
Ryde sogn (Ryde-Stendis) har ca. 650 indbyggere og Handbjerg Sogn har
ca. 490 indbyggere.
• Institutioner & foreninger
Margrethe Reedtz Skolen, friskole med 87 elever fra 0. - 7. kl., startede op 1. aug. 2012.
- Gården, selvejende aldersintegreret børneinstitution med børn fra 3 - 10 år
- Skildpadden klubtilbud på Margrethe Reedtz
Skolen for 3. - 5. kl.
- Rydhave Slots Ungdomsskole
- Højbjerg Stordagpleje
- Rydehjemmet
- RHU - Ryde, Handbjerg Ungdomsforening
- Ryde-Stendis Beboerforening og Østudvalget
- Ryde-Handbjerg Legestue
- Børneklubben
- KFUM-Spejderne, Malte Sehested Trop

- Ryde-Handbjerg Teenklub
- Ryde Stendis Seniorklub
- Ryde Familieklub
- Ryde Jagtforening
- Haveklubben
- Musikkens Venner
- Ryde Menighedsråd
- Ryde Indre Mission
- Fællessalen
- Stendislejren
- Musikskole
- Ryhandis Tidende

• Erhverv & industri
- Autoværksted
- Autoforhandler
- Entreprenør
- Festsal
- Frisør
- Galleri
- Glaskunst
- Gårdbutik - slagter
- Gårdbutik - Dansk And
- Hestepraksis
- Kartoffelcentral

- Landbrug
- Marina
- Maskinstation
- Murerfirmaer
- Plantesalg
- Put & Take Fiskesø
- Tømrerfirmaer
- Vognmænd
- VVS- og oliefyrservice
- Zoneterapi
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Ryde
Et godt sted at bo - hele livet

Fakta:
• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
- Ryde Kirke med klokkespil
- Margrethe Reedtz Skolen & Fællessalen
- Boldbaner og Multibane
- Blomsterbækken
- Spejderhuset
- Stendislejren
- Stendis Plantage
- Ryde Put & Take

- Rydhave Slot
- Store Ryde Mølle
- Hundrede Meter Skoven i Stendis
- Handbjerg Strand
- Handbjerg Marina
- Handbjerg Kirke
- Handbjerg Kirkehus
- Handbjerg Beboerhus

• Natur
- Dalen
- Ryde Baunehøj
- Stendis Plantage
- Rydhave Skov
- Limfjorden
- Naturen omkring Ryde giver mange
muligheder for gå-, løbe- og cykelture

• Begivenheder
- Sommerfest
- Fastelavn
- Gymnastikopvisning
- Sct. Hans fest
- Skolefester, forårskoncert og adventsfest
- 1. søndag i advent m. adventsgudstjeneste,
julehygge og tænding af juletræ
- Fællesspisninger

- Koncerter
- Discotek (Pink Panter)
- Foredrag
- Ryde Løbet
- Nytårsløb
- Børnekarrussellen med disco,
værksteder og temaer som
vikingedag, karate og tryllekunst
www.kunsten-i-bevaegelse.dk
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Langhøj

Ølby-Asp-Linde-Fousing-Vejrum

Et aktivt lokalsamfund for alle aldre
Sunde landsbymiljøer - i pagt med naturen

Fakta:
• Befolkningssammensætning
Sognenes arealer udgjorde oprindelig:

Ølby
Asp-Linde
Fousing
Vejrum

1226
2592
1428
1979

ha.
ha.
ha.
ha.

Ølby sogn er 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 har Ølby sogn siden
1688 været hovedsogn med Asp og Fousing som anneks sogne.
Da landkommunerne blev oprettet i midten af 1800-tallet blev Ølby-Asp-Fousing til
én kommune og Vejrum en anden. Disse kommuner bestod uændret indtil 1970, da
de blev indlemmet i Struer Kommune.
Indbyggertal:
Ølby sogn
Asp sogn
Fousing sogn
Vejrum sogn
I alt

2007:
250
1151
390
564
2355

2013:
267
1183
356
533
2339 personer

I Asp by er der 354 og i Linde 403 indb. I alle de andre landsbyer er der under 200 indb.
Samfærdsel
De ældste landeveje gennem Ølby-Asp-Fousing er landevejen fra Holstebro over Krunderup i Naur, hvor den deler sig i Gl. landevej gennem Klosterheden til Lemvig og Landevejen til Oddesund over Kjærgårds mølle i Ølby. Begge landeveje har ubrudte rækker af
milesten, de såkaldte Ole Rømer sten fra 1790’erne.
Ved Fousing vandværk står en 2 milesten, ved Naursgaard en 3/4 milesten (m. 3 huller)
og midt i Asp by en 1/2 milesten (m. 2 huller). 1 milestenen står i hedearealet ved
Krunderup. Disse milesten angiver afstanden fra Holstebro.
I 1900-tallet kom hertil to nye landeveje: Vilhelmsborgvej gennem Linde i Asp sogn
over Vilhelmsborg til Lemvig og Struer-Bur vejen, som løber gennem alle 3 sogne.
Vejrum sogn gennemskæres af hovedvej A11 mellem Holstebro og Struer.
Der findes ingen jernbane i området.

Landsbygruppen:
Birthe Dissing
Henry Ammitzbøl
Peter Tronhjem
Mette Gottlieb
Helle Lyng
Marianne Nørsøller
Inger Bøgeskov
Mona Hovmøller
Ingrid Andersen
Rolf Sanderhoff
Hans Felthaus
Karin Toftgaard
Lilian Nielsen
Susanne Eilskov
Kirsten Nielsen
langhoej.blogspot.com
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Langhøj

Ølby-Asp-Linde-Fousing-Vejrum

Et aktivt lokalsamfund for alle aldre
Sunde landsbymiljøer - i pagt med naturen

Fakta:
Landsbyerne
Ølby opstod omkring kirken, hvortil kom skole, missionshus og diverse håndværks- og
handelsvirksomheder. Tilbage - foruden kirken - er nu kun El-forretningen.
Fousing er ligeledes opstået i forbindelse med kirken, men her blev landsbystrukturen
todelt, idet skolen, mejeriet, elværket, indkøbsforeningen og missionshuset blev lagt lidt
mere centralt i sognet, så der blev et Fousing Kirkeby, hvor der er savværk, mekaniker/
autohandel og tømrervirksomhed og billedhuggerværksted, og Fousing Mejeriby, hvor
alle de virksomheder, der var årsag til landsbydannelsen er væk, så det nu udelukkende
er beboelse.
Asp og Linde er vokset op side om side med Asp - i kraft af kirkens placering - som den
oprindelige hovedbebyggelse, men Linde fulgte godt med i udviklingen, og kom også
foran på nogle områder. Udover skoler - en gammel og en nyere, missionshus og diverse
håndværks- og handelsvirksomheder kom der i tidens løb en række tiltag i Linde.
Den første brugsforening i området blev stiftet i Linde og fik senere foderstofforening
og Andelskasse. Der kom et mejeri, som på et tidspunkt overtog Fousing mejeris
leverandører.
I Asp kom udviklingen lidt senere. Brugsforeningen med foderstofhandel startede som
en aflægger fra Linde brugsforening, og derudover var der småvirksomheder: smed,
tømrer, elektriker, købmand og et gartneri.
I slutningen af 1960’erne skete der noget. Sognerådet tog beslutning om at bygge en
centralskole beliggende i udkanten af Asp og nedlægge skolerne i Ølby, Fousing, Asp
og Linde samt Hestbæk skole, som var overtaget fra Gudum kommune i 1950’erne.
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.
Vejrum er ligesom Fousing todelt: Vejrum Kirkeby, hvor der tidligere var skole, brugsforening og byggecenter m.m. På et højdedrag lidt nord for lå Hammer mølle, og her
blev andelsmejeriet også placeret under navnet Hammershus mejeri.
Et par km syd for ligger Vejrumstad, som tidligere havde skole, missionshus, købmand
og diverse håndværksvirksomheder.
Allerede i 1969 efter besluttede sammenlægningsudvalget for den nye Struer Storkommune, at skolebørnene fra Vejrum skulle overflyttes til Langhøjskolen, og hermed var
de to gamle skoler i Vejrum fortid. Nordre skole i Vejrum Kirkeby blev afhændet til
Hardsyssel Efterskole, og Søndre skole blev erhvervbygning og privat beboelse.
Det var i Søndre skole, Asger og Aksel Jørgensen voksede op, idet deres far Lars Peder
Jørgensen var lærer her til han døde i 1926, og 3 år senere flyttede Maren Jørgensen til
Silkeborg med de 6 børn. Asger var da 15 og Aksel 9 år. De er siden blev kendt under
kunstnernavnene Asger Jorn og Jørgen Nash.
Langhøjskolens opførelse og placering ved Asp fik stor betydning for de følgende årtiers
udvikling i Ølby-Asp-Fousing. Betegnelsen Langhøj går igen i mange sammenhænge.
Langhøj sognegård kom samtidig med skolen, og siden kom Langhøjhallen til, nu udbygget med Langhøj fitness. Det er vist kun Asp kirke, Asp missionshus, Asp plejecenter og
Linde boldklub, der ikke har taget navnet Langhøj op.
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Langhøj

Ølby-Asp-Linde-Fousing-Vejrum

Et aktivt lokalsamfund for alle aldre
Sunde landsbymiljøer - i pagt med naturen
Fakta:
• Institutioner & foreninger
- Ølby, Asp, Fousing og Vejrum kirker
- Vuggestue og Børnehave Mariehønen
- Dagplejetilbud
- SFO Svinget
- Langhøjskolen
- Hardsyssel Efterskole
- Naturskole Kjærgårds mølle
- Langhøjhallen
- Oasen, Fousing
- Langhøj sognegård
- Linde medborgerhus
- Vejrum fritidscenter
- Asp plejecenter
- Ølby-Asp-Fousing menighedsråd
- Vejrum menighedsråd
- Linde missionshus/Linde IM
- Asp missionshus/Asp IM
- Vejrum missionshus/Vejrum IM
- Asp søndagsskole
- Linde børneklub
- Vejrum børneklub
- Teen-klubben
- Ungt Forum, Asp
- Vejrum fritidsklub
• Erhverv & industri
- Købmand
- Vinhandler
- Tør-is
- Kunstsalg
- Antik
- Genbrug
- Musikere
- Kunstnere
- Boligindretning
- Rengøring
- Frisører/Saloner
- El-installatører

- Vejrum ungdomsklub
- KFUM spejderne
- KFUM & K
- Kvindekredse
- Borgerklubben, Vejrum
- Besøgstjenesten
- Langhøj nørkleklub
- Linde og omegns borgerforening
- Ølby-Fousing borgerforening
- Langhøj hyggeklub
- Familie og samfund
- Langhøj Venstre
- Linde Boldklub
- Langhøj gymnastikforening
- Vejrum Borger- og Gymnastikforening
- Langhøj KFUM’s Idrætsforening
- Langhøj badmintonklub
- Langhøj folkedanserforening
- Langhøj jagtforening
- Langhøj skytteforening
- Langhøj hesteklub
- Lindtorp modelflyveklub
- Lindtorp motorflyveklub
- Lindtorp faldskærmsklub
- Vestjysk Veteran knallertforening

- Smede
- Tømrere
- Murere
- Malere
- Grafisk Tryk
- Mekanikere
- Rengøring af biler
- Bilforhandler
- Kørelærer
- Landbrug
- Foderstof
- Hesteopstaldning

- Gårdbutikker
- Slagteri
- Maskinstationer
- Vognmænd
- Grusgrav
- Biobrændsel
- Entreprenører
- Skovbrug
- Savværk
- Æbleplantage
- Dambrug
- Affaldsdepot
- Nato depot

• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
- Ølby: Naturskolen Kjærgårds mølle blev i 1970’erne oprettet ved det mest kuperede og
naturskønne område i Klosterheden. Det er den første heltidsbemandede naturskole i
landet, og herfra formidles naturen og kulturen i Klosterheden og Kilen-området såvel
for børnehave- og skolebørn som for foreninger og offentligheden.
- Linde: Lindtorp ligger et par km syd for Linde by. Det var tidligere en herregård, som
havde de fleste gamle gårde i Linde og Birkild under sig. Storhedstiden var i 1700-tallet,
da Christen de Linde havde købt Lindtorp og derpå tilkøbte en lang række gårde i
omegnen. Stuehuset er bygget i 1886, men én af længerne er endnu ældre.
Heri driver de nuværende ejere en antikbutik og et lille galleri.
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Langhøj

Ølby-Asp-Linde-Fousing-Vejrum

Et aktivt lokalsamfund for alle aldre
Sunde landsbymiljøer - i pagt med naturen
Fakta:
• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
Ravnsbjerg høj, hvor der i 1948 blev rejst en mindesten over Kaj Munk. Baggrunden herfor er, at Kaj Munk i 1930’erne jævnligt gik på jagt i området. Det var denne jagtret Kaj
Munk havde erhvervet og derved fik en særlig tilknytning til Linde. At Ravnsbjerg høj
blev valgt til mindestenen skyldes, at det ofte var her Kaj Munk holdt rast på jagtturen
og nød den flotte udsigt over jagtreviret.
- Birkild: Lærer Jensens hede, et få ha. stort areal med lyngbevoksning, som blev opkøbt
af lærer Jensen i Linde for at friholde det for opdyrkning. Det var lærer Jensen, der i 1899
sørgede for, at der blev gjort en indsats for at redde mange af gravhøjene fra udgravning i
en tid, hvor det var almindeligt at amatører gravede efter oldsager i højene.
- Fousing: Klosterheden Plantage strækker sig fra den vestlige del af Fousing langt ind i
Lemvig kommune. Det er et af de største skovområder i landet, og tilplantningen af den
store hede tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet. Størstedelen blev beplantet med
nåletræer, hvilket gør skoven meget sårbar over for storme og orkaner.
- Vejrum: Ausumgaard ligger midt mellem Holstebro og Struer. Det er en såkaldt hovedgård, som ret sent fik status af Herregård, da ejeren i 1750, Thomas Just Jermiin blev
adlet. Han anlagde det Ausumgaard, som det ligger i dag, og sørgede i 1777 for at det
blev oprettet som stamhus.
• Natur
Landskabet omkring Asp-Linde er et meget gammelt nedslidt morænelandskab fra forrige istid for ca. 100.000 år siden, en såkaldt bakkeø, som består af meget afrundede og flade landskaber, som er slidt ned af vind og vejr og andre naturkræfter. Størstedelen af sognene består af gamle hedesletter og dalstrøg, som er dannet af smeltevand fra den sidste
istids gletschere. Mod nord i Ølby sogn er landskabet formet af gletschere med en markant gletscherport ved Kjærgårdsmølle. Herfra strømmede smeltevandet mod syd og vest
ud over hele området og medførte sand grus og mindre sten. Mod øst i Vejrum sogn er
landskabet formet af sidste istids moræneaflejringer oven på en højtliggende kalkundergrund. Jorden er af en god leret beskaffenhed. De første beboere kom her i Bondestenalderen for ca. 4-5.000 år siden. Herom vidner i de mange gravhøje, der er og har været i
sognene (ca. 325) hvoraf hovedparten er overpløjede eller bortgravede. De tilbageværende ca. 95 høje er fredede. Nær højene er der registreret et antal stenalderbopladser.
Af naturområder skal nævnes Landskabet ved Kjærgårdsmølle, som udgør det nordøstlige hjørne af Klosterhedens statsskovdistrikt. Her er en række gang- og løbestier, der knytter sig til mange km afmærkede stier i Klosterheden, beregnet til cykling, mountainbiking, ridning, løb og traveture. Ligeledes er der en sti rundt om Kilen, ca. 15 km.
• Begivenheder
Rundt i området har der været ildsjæle, som har medvirket til, at der kom nye tiltag så
vel i de enkelte landsbyer som i fællesområdet ved Langhøj. Ideer er fostret og initiativer
sat i værk efter devisen: Hvis vi vil have noget i vort område må vi selv tage fat.
I mange år blev disse initiativer fremmet ved krone-til-krone-princippet, hvorved man
lavede lokal indsamling til et projekt og kommunen støttede op med det samme beløb.
- Byfest, Vejrum
- Langhøj Cup
- Kirkekoncerter
- Julemarked, Langhøj
- Fælles sogneaftener
- Højskoleaftener/Foredrag

- Fastelavnsfest
- Skt. Hans fester
- Lucia med fællesspisning
- Fællesspisninger
- Julefrokost
- Bankospil

En masse kreative mennesker arbejder med træ- og metal drejning, cementstøbning,
patchwork, glas, strik, hækling o.m.a.
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Skarrild
Midt i den storslåede midtjyske natur

Fakta:
Skarrild er en landsby placeret midt i den storslåede midtjyske natur, ca. 20 min. kørsel
syd for Herning. Byen er omgivet af skove og lyngbakker, der sammen med Skjern Ådal
skaber en unik naturoplevelse.
Skarrild er kendetegnet ved mødet mellem natur og kultur. Skarrilds befolkning er
meget engagerede i kulturen - det være sig musik, teater, billedkunst, musical med mere.
• Befolkningssammensætning
Skarrild har 320 Skarrildsjæle, og der er 643 beboere i Skarrild Sogn. Befolkningen er et
godt mix af Skarrild fødte og tilflyttere. I Skarrild er der ikke langt fra tanke til handling. Vi får mange ideer - og der er næsten altid nogen, der fører dem ud i livet.
Derfor kalder vi ofte en Skarrildbo (som det retteligt hedder) for en Skarrildsjæl - en fin
kombination af Skarrild og Ildsjæl.
• Institutioner & foreninger
Skarrild-Karstoft Landsbycenter er centrum i byen. Centeret består af skole fra 0. - 6.
klasse og en aldersintegreret institution for børn på 2,9 år til 4. klasse.
Derudover er også Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter en del af Landsbycentret.
Landsbycenteret spiller en stor rolle i den daglige puls i Skarrild.
Skarrild har en bred vifte af foreninger:
- Skarrild Borgerforening med 75% af befolkningen som medlemmer varetager
byens interesser.
- Skarrild IF har både badminton, fodbold, gymnastik, billard og topmoderne
skydebane.
- Kulturisten laver en lang række kulturelle arrangementer som foredrag,
koncerter musical etc.
- Ud over disse tre største foreninger findes bl.a. Skarrild IF’s Støtteklub,
Skarrild-Karstoft Jagtforening, Skarrild Museum og Lokalarkiv,
Skarrild-Karstoft Pensionistforening, Sønder Felding-Skarrild Cykelklub
og Skarrild-Karstoft Missionshus.

Landsbygruppen:
Søren Toksvig
Eva Toksvig
Thomas Thisted
Pia Worm
Tina Pedersen
Mette Domino
Hanne Frandsen
Gitte Laigård
Folke Hansen
Gunnar Gasbjerg

skarrild.blogspot.com
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Skarrild
Midt i den storslåede midtjyske natur

Fakta:
• Erhverv & industri
Skarrild har følgende typer erhverv og industri:
Arkitektfirma - Frisør - Bogholderi - Tømrer og Snedker - Købmand - Elinstallatør Autohandel - Bilservice - Produkthandel - Vandværk - Hotel og konferencecenter Kanofart - Elevatorservice - Landbrug - Dambrug.

• Stedsspecifikke lokaliteter, bygninger & særlige kendetegn
Man kan ikke sige Skarrild uden at sige Skarrildhus. Det tidligere Clasonsborg ligger
naturskønt uden for Skarrild. Ikke mindst i foråret med alle de blomstrende Rododendron er Skarrildhus et besøg værd.
Tjæreovnene i Hesselvig Plantage er, så vidt vides, de eneste bevarede tjæreovne i
Danmark. De giver et indblik i, hvordan man producerede trækul og trætjære - og er
samtidig et vigtigt stykke kulturhistorie.
Skarrild Kirke, hvoraf de ældste dele er fra 1050, og Flyvergraven på kirkegården rummer også en markant del af Skarrilds historie og selvforståelse. Da den britiske Lancaster
ME 650 blev skudt ned, krævede Skarrilds beboere af den tyske værnemagt, at Flyverne
skulle begraves i hellig jord. Graven passes stadig, og der er stadig kontakt med pårørende til de faldne besætningsmedlemmer.
De to museer - Skarrild Museum og Købmandsmuseet - giver et historisk og kulturhistorisk tilbageblik på Skarrild. Her kan både opleves, hvilke varer bedstemor købte i sin
barndom, den utrolige historie om den faldne Lancaster og Skarrilds forhold til de 7
døde besætningsmedlemmer, høres om Kaj Munks bryllup i Skarrild Kirke og meget
andet.
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Skarrild
Midt i den storslåede midtjyske natur

Fakta:
• Natur/kultur
Dalgaskanalen - og ikke mindst Akvædukten - er et unikt stykke Danmarkshistorie.
Kanalen blev brugt til vanding under opdyrkningen af hede og eng. Akvædukten er
enestående i Danmark - den blev anlagt i 1950 og fører Dalgaskanalen over Lustrup
Bæk. Her er en fin bademulighed, når solen står højt over kanalen om sommeren.
Skjern Å - Danmarks vandrigeste å - er selve grunden til, at Skarrild ligger, hvor den
ligger. Hele området er i høj grad præget af åen og ådalen, hvilket giver de dramatiske
kontraster i den omkringliggende natur. Følg de 7 km natursti rundt - det vil blandt
meget andet føre dig til åbrinken, der troner højt over åens vilde vand.
Naturen og kulturen mødes for alvor i Naturrum Skovsnogen. Denne unikke kunstskov er anerkendt i kunstkredse i hele Danmark. Den sætter rammen om eftertanke,
fantasi, undren, forbavselse og glæde. Tag hele familien med på eventyr!
Et andet møde mellem natur og kultur er Laksen - Jørn Rønnovs 25 meter lange Land
Art skulptur fra 2011.
Sidst, men ikke mindst er der også unikke naturoplevelser ved Gejlbjerg Brunkulsleje,
Skarrild Møllesø og Skarrild Mose.

• Begivenheder
Begivenhederne i Skarrild er mange. Lige fra mindehøjtideligheden 5. maj hvert år,
hvor Uffe Elleman, Niels Helveg Petersen, Per Stig Møller og mange andre har talt, til
kræmmermarked, byfest, Skt. Hans bål og Børneteaterfestival.
Ligeledes sætter den store julemesse med knap 1000 besøgende og Kulturistens årlige
musical med samme antal betalende tilskuere sit store præg på kalenderåret i Skarrild.
Derudover er der et væld af oplevelser: Fra irsk musik til foredrag med Bonderøven
- fra vinsmagninger til Country. I Skarrild kan oplevelser hverken være for folkelige
eller for finkulturelle. Om det er Dansktop eller Art Festival, så deltager beboerne i
Skarrild. Her har vi plads til alt og alle.
Skarrildsjæl er ikke noget, vi har eller som vi lærer… Det er det, vi er!
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