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Projekttitel Ansøger By Tilskud Beskrivelse

Fra lille til stor - Ebberup gror Ebberup Idrætsforening, 

Ebberup fitness, Ebberup 

Børnehus og Ebberup Skole

Assens 769.320 kr.                    Projektet skal etablere et samlingssted for byens borgere, foreninger og turister i form af en 

multifunktionel aktivitetsplads med småbørnsområde, legeplads og fitness. Formålet er at 

skabe fællesskab på tværs af generationer og styrke lokalsamfundets attraktivitet. 

Aktivitetspladsen vil give mulighed for læring, udeundervisning og træning, samt mulighed for 

genoptræning i samarbejde med Assens Kommune. 

Projektet gennemføres af Ebberup Idrætsforening i samarbejde med frivillige fra bl.a. skolen 

og børnehuset.  

Samlingssted i Saltofte Saltofte og omegns 

Borgerforening

Assens 75.000 kr. Med projektet ønsker borgerne i Saltofte at omlægge 0,8 ha centralt beliggende mark til et 

bæredygtigt samlingssted med fokus på biodiversitet. Arealet skal bl.a. med forskellige træer 

og buske indrettes som en sansehave med bl.a. et rum til fordybelse og stilhed, et rum med 

af krydderurter, lavendler og andre duftblomster, samt et rum med forskellige bærbuske. Det 

hele bliver bundet sammen af trampestier og græsarealer. Området skal også rumme 

bålplads, bålhytte og udsigtstårn samt bord/bænkesæt og en lille legeplads. Endelig skal der 

være et græsareal til boldspil, petanque osv. Projektet ønsker i særlig grad at inddrage 

områdets børn i etableringen af insektvolde og insekthoteller. Projektet skal skabe interesse 

for bosætning i landsbyen. Hele arbejdet bliver lavet af frivillige i Saltofte.

Ny udviklingsplan for Aarø Aarø Beboerforening Haderslev 161.000 kr. Projektet har til formål at lave en udviklings- og visionsplan for Aarø frem til 2032.

Planen skal udstikke retningen for øens udvikling bl.a. hvad angår en havneudvidelse og 

infrastrukturen på Aarø. Formålet er at understøtte en udvikling af Aarø, både som et 

levedygtigt helårssamfund og en stærk turistdestination. Planen skal være færdig til efteråret 

2022 med en række prioriterede målsætninger og aktiviteter til gennemførsel henover de 

kommende år. 



Arbejdsfællesskabet Fejø - på fire hjul Arbejdsfællesskabet Fejø Lolland 663.250 kr. Baggrunden for projektet er, at Fejø har mange, både selvstændige, freelancere, 

fødevareproducenter og forfattere, der til dagligt arbejder på kontor hjemmefra, som sidder 

alene, hvilket kan føles ensomt og ensidigt. Derfor ønsker man at lave et arbejdsfællesskab på 

øen ved at anskaffe en kontorvogn på hjul. Vognen skal ikke blot være funktionsdygtig, men 

bygges af bæredygtige materialer, være æstetisk smuk, og indbyde til, at arbejdsfællesskabet 

bliver levende og fuld af liv. Vognen skal stå på Ro Naturcamping på Fejø og vil betyde, at 

man ikke behøver at tage væk fra øen for at finde et sådant fællesskab, og at man bedre kan 

skabe samarbejde på tværs. Ro Naturcamping stiller toiletfaciliteter til rådighed og der skal 

kun betales for forbrug af el, vand og varme. Man har valgt at vognen skal være på fire hjul, 

fordi det skaber en fleksibilitet i forhold til lokationen, hvis en bedre mulighed opstår. Med 

placeringen ved campingpladsen giver det også gæster fra hele landet, mulighed for at se, at 

bosætning på en ø ikke forhindrer et godt arbejdsliv. Derudover vil man holde en åbningsfest, 

skrive om projektet på øens hjemmeside, samt oprette en facebookgruppe og en instagram-

konto, hvor man kan få indsigt i, hvordan man kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Her vil 

man gerne inspirere andre landsbyer til at skabe alternative kontorarbejdspladser. Projektets 

langsigtede mål er, at Fejø bliver et attraktivt sted at slå sig ned, hvis man søger landsbylivet, 

uden at gå på kompromis med kvaliteten i arbejdslivet. Forventningen er, at projektet vil 

fastholde og udvikle lokale arbejdspladser for dem, der har brug for kontorfaciliteter i deres 

arbejdsliv.  Projektet skal gennemføres, og vognen ejes, af en nyoprettet forening 

'Arbejdsfællesskabet Fejø'.

Hot Spot Fjaltring - fællesskab skaber fællesskaber Fjaltring-Trans 

Beboerforening

Lemvig 380.000 kr. Projektet skal renoverer et centralt beliggende hus i byen til et fællesskabshus, som danner 

ramme om både nuværende og nye aktiviteter til glæde for både lokale og turister - "Hot 

Spot Fjaltring". Huset skal rumme faciliteter til foredrag, møder, café, udstilling, filmklub, 

billard, pitstop/madpakkerum og lokal turistinformation. Hot Spot Fjaltring skal være med til 

at knytte byens forenings- og erhvervsliv tættere sammen. Eksempelvis ved at friskolen 

etablerer nye nyttehaver og bruger udenomsarealet til udendørs undervisning, at det lokale 

kontorfælleskab afholder møder i fælleslokalerne og at købmanden arrangerer torvedage 

med egne varer og fra lokale producenter/erhvervsdrivende. 

Aktivitetsområde i Ejsing Ejsing Beboerforening Holstebro 201.899 kr. Projektet har til formål at anlægge et udendørs aktivitetsområde ved siden af friskolen og 

hallen i landsbyen Ejsing. Projektet skal være med til at styrke sammenhængskraften og 

bosætningen. Området, hvor det samlede projekt skal anlægges, er på 3700 m2, og der 

ønskes bl.a. etableret en trafikbane, legehus og sandkasse, gynger, volleyball- og 

petanquebaner og nedgravede trampoliner. Landdistriktspuljen søges til et delprojekt, der 

omfatter etablering af en legeborg med en bro og gummiunderlag. Med hele projektet 

ønskes et sted, hvor alle aldre kan være aktive og sociale sammen, som er frit tilgængeligt. 

Udvikling af fællesskaber på Østmøn – Et hus for alle 

generationer.

Borre Forsamlingshus Vordingborg 315.000 kr. Borre Forsamlingshus er løbende vedligeholdt, men står over en større renovering og 

energiforbedring, som foreningens økonomi ikke kan klare. Med projektet søges der konkret 

til 1. nyt loft i den store sal, 2. en scene i den store sal til brug for revy og anden optræden, 3. 

isolering af loft i den lille sal, 4. renovering af køkkengulv,. 5. lydanlæg til brug for kulturelle 

arrangementer. Der vil blive afholdt borgermøder og workshops med fokus på beboernes 

ønsker for brugen af huset. Med ombygningen ønsker man at skabe de fysiske rammer for 

fremtidens sociale og kulturelle arrangementer på Østmøn, ligesom man ønsker at vise, hvad 

et moderne forsamlingshus kan være. 



Legeplads og uderum i Lyderslev-Gevnø, Stevns Lyderslev-Gevnø 

Borgerforening

Stevns 100.000 kr. Med projektet ønskes etableret et uderum med en legeplads og borde/bænke i landsbyen 

Lyderslev-Gevnø. Formålet er at skabe et sted, hvor børn, unge og voksne kan samles socialt 

og skabe netværk. Legepladsen etableres i forlængelse af byens boldbaner med klatresystem, 

gyngestativ, et jordbjerg med en rutsjebane, og forskellige legeredskaber som karrusel, vippe 

og legebil.

Ny aktivitet som understøtter udviklingen af lokalsamfundet i 

As Sogn- på tværs af aldersgrupper

As Idrætsforening Hedensted 150.000 kr. Projektet skal etablere to udendørs padel tennisbaner. Banerne skal kunn benyttes af både 

lokale, friskolen og de turister, der holder til i sommerhusområderne tæt på. Banerne skal 

placeres ved friskolen, som er bygget sammen med klubhuset. Der ligger i forvejen en række 

aktiviteter ved skolen, hvorfor der kan opnås synergier med de eksisterende 

aktivitetsmuligheder. Idrætsforeningen har forudsolgt ca. 100 medlemskaber til banerne, 

hvilket vidner om en god efterspørgsel.

Lyderslev Gevnø Aps Lyderslev-Gevnø 

Borgerforening

Stevns 500.000 kr. Borgerne i Lyderslev-Gevnø vil gerne sikre byens fremtid, hvori den lokale købmand spiller en 

væsentlig rolle. For at butikken ikke lukker, når den nuværende købmand går på pension, vil 

borgerne stifte et selskab ”Lyderslev Gevnø ApS”, der vil købe ejendommen og stå for en 

renovering af butikken. Købmanden har i en lang årrække prioriteret ansættelsen af unge 

mennesker og butikken er den eneste indkøbsmulighed indenfor en radius af 6 km. 

Renoveringen omfatter at lysne butikslokalerne, etableret et nyt indgangsparti, renovering af 

gulv og udearealer og udskifte inventaret til mere energivenlige produkter. 

At gå FRA etablering  af FRITIDS- OG KULTUR aktiviteter,  TIL 

etablering af  FRITIDS-, KULTUR- OG ERHVERVSFREMME 

aktiviteter

Hou Samråd Aalborg 500.000 kr. Der er et godt foreningsliv i Hou, men også en udfordring med erhvervsudvikling. De to ting 

vil byen gerne koble sammen i dette projekt ved at udnytte landsbyens evne til at skabe 

lokale kultur- og fritidsaktiviteter, samtidig med at der skabes grobund for erhvervsudvikling 

med afsæt i områdets særkende - en naturhavn med mange turister. Projektet finder sted på 

havnen i Hou og består af 2 faser: Den ene er renovering af et hus med et køkken med 

henblik på godkendelse til fødevareproduktion. Den anden er etablering af 3x3 "kuber" på 

havnemolen, der skal huse foreninger og fungerer som ”rugekasser” til 

fødevarevirksomheder, kunstnere, konsulentvirksomheder, outdoor arrangører m.v.

Langtved Kulturhus – landsbyens mødested Langtved Friskole og 

Børnehave

Nyborg 350.000 kr. Da den lokale folkeskole lukkede i 2011, dannede en gruppe borgere Langtved Friskole og 

Børnehave, som året efter købte skolen af kommunen. Diverse foreninger har i lang tid 

ønsket sig nogle lokaler at dyrke deres interesser i, og Friskolen vil gerne stille nogle 

kælderlokaler med egen indgang til rådighed, men de skal renoveres til formålet. Projektet 

skal bl.a. etablere to lokaler til hhv. E-sport og et foreningslokale til forskellige aktiviteter og 

opdatere omklædningsrummet, så det kan bruges af begge køn samtidigt. 

Fremtidens bæredygtige Læsø. Forsøgsprojekt Læsø Kommune Læsø 557.000 kr. Projektets formål er at skabe et bæredygtigt fundament for bosætning på Læsø. Projektet vil 

gennemføre en kortlægning af udviklingspotentialer, vurdere og analysere muligheder og 

fordele ved fælles brand og markedsføring samt kortlægge markedspotentialer og udgive et 

videnskatalog, der kan understøtte flere arbejdspladser. Vækstpotentialet for arbejdspladser 

ligger primært inden for turisme- og fødevareerhvervet . Midlerne skal bl.a. gå til en 

projektleder. Projektets målsætning er mindst 25 nye arbejdspladser over 6 år.



Grønt Campus i Lejre Kommune Lejre Kommune Lejre 856.567 kr. Projektet er et forprojekt, der skal undersøge mulighederne og skabe rammerne for opførelse 

af et Grønt Campus i Lejre Kommune. Det nye campus skal være et levende videns- og 

uddannelsesmiljø for grøn omstilling  og udviklingen af fremtidens bæredygtige landsbyliv 

beliggende i et anddistriktet. Projektet rummer 1) behovsafdækning og betalingsvillighed hos 

unge i forhold til studieboliger på landet samt identifikation af det rette sted i Lejre Kommune 

til Grønt Campus, 2) mobilisering og inddragelse af aktører samt udvikling af design og 

koncept for Grønt Campus, 3) involvering af investorer og fundraising til byggeprojektet, 4) 

plan for byggeprojektet og etablering af uddannelses- og forskningsmiljø samt grønt Living 

lab.

Skaterbane i Stenum Tolstrup Stenum Sognecenter Brønderslev 200.000 kr. I forbindelse med et borgermøde i 2018, var der et ønske om en samlet udvikling af 

fritidsområdet ved skole, hal og forsamlingshus. Et af elementerne var en skaterbane, som 

dette projekt skal realisere. Skaterbanen skal indgå, som en del af ”Friparken”, hvor der har 

været fokus på tilbud til alle aldersgrupper og funktionsniveauer. 

Den fremtidssikrede landsby, fra fiskeri til energi Thorsminde Havn Holstebro 395.993 kr. Thorsminde ønsker at transformere området fra fiskerimekka til energiservicemekka, med 

afsæt i Regeringens beslutning om etablering af havmølleparken THOR og kommende energiø 

og samtidig fastholde et sprudlende lokalt liv, hvor turister og gæster har lyst til at være. 

Byen og lokalområdet har været centreret om fiskerierhvervet gennem generationer og har 

stadig få fiskerbåde tilbage. I takt med fiskeriets udvikling mod langt større skibe er havnen 

og erhvervet blevet udtømt. Tilbage står der i dag tomme bygninger og kaj-arealer, men med 

indbyggere, der er vant til at indstille sig efter de givne livsvilkår. Projektet er i 3 faser med 

borgermøder, temamøder, videoopslag og nye forretningskoncepter og foreningstiltag. 

Projektets langsigtede effekter er nye borgere i Thorsminde området, øget erhvervsaktivitet 

og jobs, nye forenings- og aktivitets tilbud og dermed forbedrede vækstmuligheder for 

lokalområdet.

Vils en kilde til liv Vils og Omegns 

Borgerforening

Morsø 794.250 kr. I forbindelse med byfornyelsen i Vils (2016-2021) med bla. et nyt torv, opstod ideen til 

skulpturen "Vils en kilde til liv". Skulpturen har to overordnede formål. Et formål er at fremme 

bevidstheden om egen identitet i et lokalsamfund i hastig forandring. Et andet formål er at 

fokusere på tiltag, der fremmer forståelsen for og tilpasning til vor tids nye store udfordringer 

med den generelle miljøkrise og den specielle klimakrise.  Skulpturen symboliserer en 

springende kilde, og når man går ind i "kildevældet", møder man keramiske billeder, som bl.a. 

viser hen til 8 betydende områder i Vils området til en fortælling om Vils´ potentialer mht. 

natur, kultur samt leg og læring i en social sammenhæng. Ude i området opsættes 

inspirationstavler, der folder perspektiver ud om lokaliteterne, og som kan berige besøgende 

f.eks. skoleelever på jagt med en skolefaglig tilgang til stedernes egenart. Med projektet 

udarbejdes en folder som guide for alle interesserede, så man kan udvælge sig sine egne 

oplevelser ved kilderne/tavlerne. Via et stisystem kan man også udforme et løb og lave poster 

ved tavlerne. Tavlerne/læringsplatformene ved kilderne kan udskiftes og aktiviteterne kan 

udbygges, som fremtidig tilpasning til nye behov.



Projekt International Community Lolland-Falster Iværksætter Lolland Lolland 246.313 kr. International Community Lolland-Falster er et fællesskab for alle danske og udenlandske 

tilflyttere til Lolland-Falster. Projektet skal skabe et fællesskab for tilflyttere, som kan hjælpe 

dem med at integrere sig i kultur- og fritidslivet på Lolland-Falster samt hjælpe dem med at 

skabe netværk og bygge bro imellem kulturerne. Det lokale kultur- og fritidsliv spiller en 

afgørende rolle for at tilflytterne kan blive involveret i livet på sydhavsøerne og være med til 

at skabe og udvikle Lolland-Falster positivt med mere mangfoldighed, åbenhed og social 

deltagelse. Således kan International Community Lolland-Falster gavne både tilflytterne og en 

bred række af aktører, som kan få glæde af engagerede og nysgerrige tilflyttere, som ønsker 

at være aktive i lokalsamfundet. Dette ønsker man at opnå igennem 4 slags initiativer: 1. 

Culture Nights, her får deltagerne både mulighed for at lære om den danske kultur eller 

fortælle om deres egen kultur. 2. Field trips til lokale museer, foreninger og fællesskaber. 3. 

Newcomers Coffee Houses - dette arrangement skal give mulighed for tilflytterne at 

netværke med andre tilflyttere eller andre som kender stedet godt. 4. Danes and Denmark.

DET HELE Liv i Ådalen – udvikling og afprøvning af ny 

netværksorganisering mellem landsbyklynge, kommune, 

foreninger og frivillige i det nye mødested i Ådalen

Landsbyklyngen Liv i Ådalen Syddjurs 286.000 kr. Formålet med klyngen er etableringen af en fælles organisering, der koordinerer på tværs af 

landsbyer. Projektet vil derfor udvikle og afprøve en ny netværksorganisering mellem 

landsbyklyngen, kommune, institutioner, foreninger og lokalsamfundene. Organiseringen 

skal finde en netværksbaseret driftsmodel, hvor driftsopgaverne bliver fordelt blandt mange 

flere personer. Nogle skal vedligeholde bygninger, andre sørger for booking, nogle laver 

regnskab. Projektet vil blive formidlet med en film, der dokumenterer processen og 

resultaterne. Filmen skal vises på Ådalens og Syddjurs kommunes hjemmeside, samt Ådalens 

Facebook og LinkedIN. Derudover vil filmen også blive vist på en række festivaler og 

arrangementer i landdistrikterne, der afvikles i Syddjurs Kommune.

Den aktive sammenfletning Dybvad Hallen Frederikshavn 600.000 kr. Med projektet skal der anlægges et udendørs trapperum mellem Dybvad Hallen og skolen. 

For nuværende er der en mur og tæt beplantning på en skrånende grund imellem de to 

bygninger, og det ønskes fjernet, så området kan flettes sammen og skabe et samlende rum. 

Der ønskes et attraktivt byrum med en placering på en af byens helt store knudepunkter. Et 

byrum som ikke bare er til glæde for skoleelever og foreningsaktive, men som i lige så høj 

grad inviterer den øvrige del af Dybvad til. Der etableres et samlende trappelandskab med 

forskellige zoner af aktiviteter og ophold. ”Den aktive sammenfletning” er designet på 

baggrund af de unges behov og inddragelse af skolens elever. De oplagte brugere af det nye 

byrum vil være byens børn og unge, men det nye trappelandskab vil også være til fælles 

glæde for alle byens og omegnens borgere. 



Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden Landbrug på småøerne – nu 

og i fremtiden

Langeland 422.944 kr. Projektet har til formål at undersøge landbrugets betydning for udviklingen af de 27 småøer i 

Danmark. Projektet skal kortlægge landbrugets rolle i udviklingen af småøerne, ud fra en 

erhvervsmæssig så vel som en kulturel og bosætningsmæssig kontekst. Projektet organiseres 

med en arbejdende projektgruppe, en styregruppe samt en følgegruppe, der kan yde faglig 

sparring. Projektet er opdelt i 4 faser: Kortlægning af landbruget, Landbrugets betydning, 

Fremtidens ø-landbrug og Formidling. Småøerne er i dag under pres i forhold til 

erhvervsudvikling, jobskabelse og bosætning. Landbruget spiller ikke længere samme 

centrale rolle for småøernes sociale og økonomiske sammenhængskraft som tidligere, og 

rammebetingelserne for landbrugserhvervet er under forandring - grøn omstilling, klima- og 

miljøvenlig produktion, nye ejerformer, også fjerneje og investeringsrationaler i kølvandet på 

ændringer i landbrugsloven, behovet for generationsskifte og tilhørende 

finansieringsudfordringer. Til den afsluttende rapport udvælges tre jordbrugere som cases til 

illustrering af de forskellige typer af landbrug på småøerne. De valgte cases bidrager som 

væsentlige input til undersøgelsens beskrivelse af fremtidsscenarier og anbefalinger til 

fremtidens ø-landbrug med sparring fra følgegruppen.

Padel tennisbane ved Haderup Kultur- og Idrætscenter Den Selvejende Institution 

Haderup Kultur- og 

Idrætscenter 

Herning 200.000 kr. Med projektet ønskes der etableret en udendørs dobbelt padel tennisbane i byen tæt ved 

allerede eksisterende sportsarealer. Padel tennis er en hurtigt voksende sportsgren i 

Danmark, og kan spilles af personer i alle aldre. Foreningen vil tilbyde medlemmer 

muligheden for at spille padel tennis billigere til et fast kontingent i stedet for pr. time. Det vil 

være et stort aktiv for Haderup og omegn, som de vil reklamere for, da der er omkring 25 km 

til den nærmeste bane. Der er i forvejen almindelige tennisbaner i byen, foruden en bred vifte 

af faciliteter for andre sportsgrene, såsom fx fod- og håndbold, gymnastik og badminton.

CITYFORUM: Unge formidler kultur, aktiviteter og skaber 

innovative fritidsjobs

Foreningen Y-Camp Kalundborg 116.585 kr. Kalundborg Kommune er blandt de 10 kommuner i landet med færrest fritidsjobs til unge. 

Herudover har Kalundborg kommune en høj frafaldsprocent for unge på 

ungdomsuddannelser. Projektets formål er at øge unges tilknytning til landdistriktet ved at 

tilknytte lokale aktører og inspirere unge til en lokal fremtid. Projektet vil derfor nytænke 

tværgående fællesskaber, så det både kan binde sløjfe til socialøkonomiske virksomheder, 

lokale forretningsdrivende og uddannelsessteder, og dermed skabe flere fritidsjobs for de 

unge. Projektet vil formidles gennem et best practice hæfte, hvor erfaringerne vil blive 

samlet.

Holbøl Bypark Holbøl Foredrags- og 

Idrætsforening

Aabenraa 1.000.000 kr. Ideen med projektet er, at skabe en park i hjertet i landsbyen Holbøl. Parken skal være den 

del af den røde tråd, som landsbyen mangler. Den skal sammenslutte byens sportsplads og 

give adgang til friskolens hal, samt børnehave og skole. Med projektet ønskes at skabe det 

perfekte samlingssted for alle byens borgere og gæster. Her det visionen at skabe en park, 

der kan bruges af byens friskole, børnehave og vuggestue, samt de private pasningsordninger 

i området. Herudover skal parken kunne bruges af medlemmer i idrætsforeninger, hvor de 

forskellige hold kan udfolde sig på parkens område. Parken vil bl.a. indeholde en amfiscene, 

junglebane, bord og bænkesæt, et legeområde, og u-formede højbede for at tilgodese 

kørestolsbruger.



Genstart og redefinering af publikumsaktiviteter Den Almennyttige Fond for 

Psaligrafisk Kunst

Jammerbugt 200.000 kr. Museum for Papirkunst er Nordens eneste specialmuseum som udelukkende viser 

papirkunst, papirdesign og papirkunsthåndværk. Ud over kerneudstillingen, bestående af Bit 

Vejles egne værker, er der skiftende udstillinger, der viser papirets uendelige 

anvendelsesmuligheder inden for kunst og design. På baggrund af covid-19 har projektet til 

formål at sikre besøgstallet, og dermed museets fremtid. Med projektet skal der etableres 

udstillinger: Paper Art People - international papirkunst, Paper in Situ - en arbejdende 

kunstner, Origami udfoldet – japansk papirkunst, og små udstillinger med almindelige 

menneskers papirsamlinger. I tilslutning til udstillingerne er der året rundt en række 

aktiviteter for alle aldre, – f.eks. de nyetablerede udendørs faciliteter "Paper-Plane Airport " 

og "Blokhus Papirbådehavn", ligesom der er en cafe og butik. Projektet har til formål at nå et 

bredere publikum, både hvad angår alder, interesse og antal deltagere i grupperne. Man vil 

målrette særudstillinger, aktiviteter og events til to nye målgrupper: Børnefamilier og lokale. 

Der vil blive tilbudt daglige omvisninger med kunstformidler, som skaber dialog og deltagelse 

i det kulturelle rum på museet og familievenlige workshops, så lokale familier kan få et 

kreativt eksperimenterende rum til rådighed i deres lokalområde. Hver den 1. lørdag i 

måneden vil man arrangere events for de lokale unge i museets kreative rum. Det nye greb 

skal virke til museets forankring lokalt og til medskabelse blandt områdets beboere. 

Kontorfællesskab og kulturcafé i Væksthus Havnsø Havnsø Havnebad Kalundborg 390.275 kr. I Havnsø og omegn er der mange foreninger og interessegrupper, som mangler et sted at 

dyrke deres interesser. Mindre virksomheder mangler let tilgængelige faciliteter til at arbejde 

fra samt adgang til mødelokaler.  Projektet vil derfor etablere et væksthus i Havnsø by. 

Væksthuset skal være et multifunktionelt hus, der på en moderne og nytænkende måde 

bringer foreninger, kultur og erhverv sammen i et hus, der sprudler af aktiviteter hele dagen, 

og hvor der opstår netværk og synergi på tværs af mennesker. Projektet har til formål at 

udføre nødvendige ændringer af huset for at kunne overholde myndighedskrav samt indrette 

hovedhuset i det kommune Væksthus Havnsø med Kulturcafe og kontorfællesskab og 

mødefaciliteter. Med etablering af Væksthuset skabes der grundlag for følgende aktiviteter 

såsom ungdomsklub, barselscafe, kontorfællesskaber for selvstændige og 

hjemmearbejdende, mødefaciliteter for foreninger, afholdelse af foredrag, afholdelse af 

mindre koncerter, bridge og fællesspisning.

Ulbølle Gynger Ulbølle Borgerforening Svendborg 141.250 kr. Med projektet etableres en 6-kantet konstruktion med hængesofaer i træ, i 

landsbysamfundets og borgerforeningens Landsbyhave, der er en sanselig have med spiselige 

frugter, nødder, bær og urter, hvor sanserne udfordres og pirres. Endvidere skabes der 

efterfølgende en række workshops og arrangementer. Ulbølle mangler et sted for unge at 

mødes, og denne konstruktion taler til de unge, da det er aktivt og uformelt. Der er bl.a. også 

fokus på forebyggelse af ensomhed, dannelse af relationer, kulturmøder på tværs af aldre, 

børns læring om natur, sanser og bæredygtighed. Man vil lave et open call for 

erhvervsdrivende i byen, så de kan byde ind på workshops. Det er ønsket, at det kan blive en 

daglig rutine, ugentlig træning eller fast mødested for ældre. Der arrangeres en række 

arrangementer som fortælleaftener, kaffemøder for voksenvenner, erindringssaloner, 

fællessang, højtlæsningsarrangementer og tema-aftener.



"Sommerhøjskolen Landsbyliv" - drømmen om et liv på landet Rudmekompagniet Faaborg-Midtfyn 229.250 kr. "Sommerhøjskolekurset Landsbyliv” afholdes i Landsbyen Rudme, som en familiehøjskole for 

alle aldre. Målgruppen er specielt for dem, der drømmer om at flytte på landet, og kurset skal 

være en nem måde at afprøve drømmen. Der opleves en stigende interesse for at flytte på 

landet, men Rudme har ikke mulighed for at stille en prøvebolig til rådighed og vil med dette 

projekt give mulige tilflyttere et indblik i landsbylivet. Højskolekurset ligner alle andre 

ugekurser på højskoler, men på dette er landsbyen selve højskolen. Kurset vil blive afviklet 

med privat indkvartering i landsbyen, temaet er “Landsbyliv”, og formålet er mødet med 

landsbyen. Landsbyen bliver omdannet til en højskole og vil involvere store dele af 

landsbyens beboere i afviklingen og gennemførelsen. Meningen er, at der også deltager 

almindelige landsbyboere i kurset. Som markedsføring af sommerhøjskolekurset afholdes 

højskoleaftner i Århus og København i løbet af vinteren/foråret, hvor interesserede kan møde 

landsbyen i storbyen. Disse højskoleaftner i storbyen, afholdes som fællessangsaftner med 

landsbyfortællinger og samtalesaloner i samarbejde med Den Levende Højskole i Århus. 

Projektet vil bibringe erfaringer med en ny måde at ‘sælge’ landsbyen til storbybeboere på.

Forprojekt: Udvikling og afprøvning af Viden- og dialogcenter 

for vild natur og mennesker

Idom-Råsted Borgerforening Holstebro 860.296 kr. Med baggrund i den konfrontationssøgende debat om bl.a. ulve, ønsker man, som et 

alternativ, at etablere et videns- og dialogcenter, hvor forskere, naturinteresserede og de 

borgere, der lever i og med vild natur, i respektfuld og fordomsfri dialog diskuterer de 

dilemmaer og de muligheder, der opstår mellem kulturlandskab og natur. Forprojektet skal 

undersøge, om man kan skabe rammerne for det, og desuden at klarlægge hvilke konkrete 

interessekonflikter, det vil være relevant og hensigtsmæssigt at inddrage, når der er fokus på 

forholdet mellem mennesker, vilde dyr og vild natur. Hvem og hvad har førsteret til den natur 

og det landskab vi lever i og med? Derefter vil man afholde 8 guidede ture med f.eks. en 

jæger: Brunst og brøl - om kronvildt, og 4 konferencer med aktuelle temaer, f.eks. Naboskab 

mellem kronvildt og landbrug eller Storåen med bæver, laks og skarv. Til sidst vil man udvikle 

en metode, som er generisk i forhold til at kunne anvendes på store grupper, der er 

grundlæggende uenige, men som er villige til at lytte og lære. Centret skal baseres på et 

samarbejde mellem lokale myndigheder, lokalsamfundet og forskningsverdenen. Centret skal 

være en del af Idom-Råsteds identitet, og håbet er på sigt, at der i forlængelse af projektet 

kan være basis for B&B og evt. øget bosætning. 



Landsbyer skaber klæder - landsbyklæder skaber gode landliv Den selvejende institution for 

Egebjerghalvøens udvikling

Odsherred 597.000 kr. Gennem et tidligere projekt er der kortlagt ressourcer i Odsherred inden for 

tekstilhåndværket og anvendelsen af lokal uld og lokale planter til indfarvning af garn. Det har 

vist, at der i alle landsbyer er et uforløst potentiale for landsbyslivets blomstring i at samle 

landsbyens mange små tekstile fællesskaber. Dette projekt vil med udgangspunkt i 

kortlægningen af aktører inden for tekstiler bringe det uforløste potentiale i spil. Det sker ved 

at Kunstkollektivet 8B bringer to modedesignere inden for bæredygtige tekstiler sammen 

med de tekstile fællesskaber i otte landsbyer i Odsherred. I samarbejde udvikler de lokale 

design til beklædning og/eller interiør, som er baseret på lokal uld, spundet og indfarvet på et 

nyetableret lokalt minispinderi i Odsherred. Der gennemføres to workshops i hver landsby, 

en fælles ’landsbycatwalk’ og et fælles landsbyklæde showroom. Den første workshop skal 

handle om at afklare, hvilke færdige tekstilprodukter landsbyen vil sigte efter. Ved 

workshoppen præsenterer designere, som inspiration, forskellige perspektiver på, hvilke 

uldbehandlingsmetoder der kan bringes i anvendelse og hvilke lokale planter, der kan 

indfarves med. Ved workshop 2 præsenteres designskitserne og deltagerne er med til at 

komme med ideer til forandringer og forbedringer. Alle inputs fra workshoppen bliver taget 

med i betragtning til at lave 16 prototyper af landsbydesign med anvendelse af lokal uld og en 

tilhørende manual, som bliver fremvist på landsbycatwalken.

Mødestedet i Fjordklyngen Fjordklyngen Viborg 364.251 kr. Fjordklyngen, der består af 6 landsbyer nord for Viborg, vil ombygge og modernisere 

Kulturcenter Værestedet, den tidligere skole i Låstrup, til at blive til et nyt tidssvarende og 

moderne fritids, kulturelt og socialt mødested for hele lokalområdet. Visionen er via 

ombygning at løfte Kulturcenter Værestedet, så det bliver et mangfoldigt "Fjordklyngehus", 

der fungerer som et kulturelt samlingssted og lokalt fællesskab indendørs og ude i det fri og 

informationscenter for alle borgere. Ved projektets afslutning er huset ombygget til et 

moderne og attraktivt hus, der i langt større omfang formidler fritids- og kulturtilbud. Der 

søges konkret til 4 dele: 1. Ombygning/renovering af forrum til skolekøkken til at blive café og 

tekøkken for alle besøgende i fritids- og kulturhuset. 2.  Etablering af 2 individuelle baderum i 

det eksisterende skolebad, der pt. er meget utidssvarende. 3. Modernisering af 1 stk. toilet 

ved receptionen og 4. Modernisering af IT-lokalet på 1. sal, bla. med faciliteter til Gaming. 

Huset anvendes pt. af 18 forskellige brugergrupper med en stor spændvidde, og har fungeret 

som kultursted i 35 år. 

Generationsstien i Klovborg Klovborg Lokal- og 

Udviklingsråd

Ikast-Brande 365.356 kr. Formålet med projektet er at sætte fokus på tryghed og fællesskaber og skabe gode rammer 

for byens borgere. Generationsstien skal løbe fra Børnehuset i den ene anden af Klovborg til 

Plejecentret i den anden ende af byen. Stien skal, udover at forbinde de to punkter, også lede 

til gang, løb, cykling og socialt samvær på tværs af generationer. På stien vil der blive opstillet 

10 samtalebænke, som er doneret af Røde Kors. Derudover vil stien også indeholde 

aktivitetsspots. Det første spot er et trætog, som opsættes ved Børnehuset, som børnene kan 

lege på. Det andet aktivitetsspot er ved idrætsforeningen, som en multibane. Det tredjes spot 

er ved FDF’erne, hvor der oprettes en bog-bytte-central. Det sidste spot er hos plejecentret, 

hvor der skal skabes et bondegårdsmiljø. 

Mere Fællesskab, Større Forankring i Lokalområdet Kulturbrugsen Aalborg 588.770 kr. Projektet handler i sin enkelthed om et tilbygning på 27m2 til Kulturbrugsen, som skal bygges 

til det eksisterende hus. Det vil betyde, at Kulturbrugsen vil få et større og mere brugervenligt 

anretterkøkken med et tilhørende bryggers og dermed mere plads, og det nuværende teknik- 

og fyrrum vil blive flyttet til et andet mere fjerntliggende rum. Projektet vil også medføre et 

toilet og dertil indrettede brusebad for Grejbankens brugere (kajakroere, stand-up paddling, 

mv.).



Aktiv og Fri i Feldborg Feldborg borgerforening Herning 500.000 kr. Projektet går ud på at nytænke et areal centralt placeret i Feldborg. Ønsket er at lave et nyt 

lege-aktivitets-fitness-område til brug for børn og voksne i Feldborg. Arealet vil således både 

få den funktion, at der er faciliteter, der kan give nye muligheder for læring og leg for 

skolebørnene, og samtidig vil området kunne bruges bredt for af byens borgere. Arealet 

indeholder 6 zoner, som har hver sin funktion. Zone 1 er et fitnessområde, der på samme tid 

åbner mod hallens område. Zone 2 er område for skov og leg med kuperet terræn, buske og 

store træer. Zone 3 er den sociale zone, der især henvender sig til de ældste børn. Zone 4 

kaldes den store legeplads med klatretårn og sand. Zone 5 hedder værkstedet og er beregnet 

til udeundervisning og ophold. Zone 6 er en motionsbane, der indrammer den allerede 

eksisterende multibane. Alle zonerne bindes sammen af et stisystem.

Bofællesskab i Rønbjerg Enkeltmandsvirksomhed - 

Lene Foged

Skive 368.000 kr. Rønbjerg er en lille by, som er i en negativ udvikling med faldende beboere og mangel på 

lejeboliger til de ældre medborgere. Projektet vil derfor undersøge mulighederne og 

borgernes interesse for at etablere et bofællesskab i Rønbjerg. Via borgermøder og senere 

fokusgrupper finder projektet frem til et unikt bofællesskab ud fra borgernes ideer, ønsker og 

prioriteringer. 

Familiekultur som en del af det gode landsbyliv i Thy Aktivitetscenter Vestervig-

Agger 

Thisted 290.000 kr. Projektet udspringer af at der i lokalområdet mangler kvalitetstilbud for børn- og unge inden 

for det kulturelle område. Projektet vil tilbyde kulturtilbud, der særligt giver mening for børn, 

unge og deres familier. I projektperioden vil følgende kulturtibud blive udbudt, 1) Månedens 

biograf, hvor centret arrangerer fællesspisninger for hele familien og en god film. 2) 

Børnefilmklub 2-4 gange om året. Før filmen arrangeres en professionel workshop om fx 

motion eller animationsværksted. 3) Fredags-lounge/fredagscafe med efterfølgende film eller 

livestreaming fra koncerter. 4) Småbørnsforældrebio med fælles brunch.

SYDKLYNGEN - DE VILDESTE LANDSBYER I THY Ydby Håndværker og 

Borgerforening

Thisted 570.000 kr. I projektet søges der midler til en klyngekoordinator for at samle, skabe og gennemføre en 

udviklingsplan for klyngesamarbejdet, der inddrager interessenter, samarbejdspartnere og 

borgere før, under og efter projektet. Grundtanken er, at en udviklingsplan skal understøtte 

udviklingen af Boddum, Ydby og Doverodde samt oplandet for at styrke 

sammenhængskraften i lokalområdet. 

Forsøgsprojekt vedr. byudvikling af landsbyen Kirke Såby i Lejre 

Kommune gennem etablering af Lejre Højskole

Lejre Højskole Lejre 500.000 kr. Baggrunden for projektet er etablering af Lejre Højskole i Kirke Såby. Projektet indeholder 

følgende aktiviteter: 1) Udarbejde markedsføringsstrategi/brandingstrategi. Dette arbejde 

omfatter konkurrentanalyse, analyse af generelle samfundstendenser som påvirker køb af 

højskoleophold og sommerkurser. 2) Udvikling af visuel identitet i samarbejde med ekstern 

rådgiver, som koordinerer grafisk designer og andre underleverandører mhp at udvikle logo 

samt udtryk ved forskellige markedsføringsgreb. 3) Udvikling af hjemmeside. 4) Eksekvering 

af branding- og markedsføringsstrategi 5) Ledelse af dialoggrupper.

Samfundsakademiet. Fra Energi-Ø til Demokrati-Ø. Samfundsakademiet. Fra 

Energi-Ø til Demokrati-Ø.

Samsø 400.000 kr. Målet for projektet er at opnå en dyb forståelse for, hvordan man engagerer og inddrager 

befolkningen i den grønne omstilling, mentalt, økonomisk, teknisk og demokratisk. 

Samfundsakademiet bliver facilitator og eventsted for projektet, og afholder i 

projektperioden en årlig fest, Folkedybet, som præsenterer håndgribelige 

demonstrationsprojekter inden for områder som grøn energi, boligrenovering, CO2 

reduktion, fødevareproduktion, transport og økonomi. Folkedybet har snitflader til FNs 

verdensmål, klimahandlingsplanerne og EU’s grønne pagt. For hvert år projektet løber, 

skrives/opdateres et demokratisk manifest for Folkedybet, som bruges til den videre dialog 

og som input til Samsøs langsigtede helhedsplan for omstilling til fossilfri ø 2030. 



E-SPORT TIL POULSTRUPS BØRN OG UNGE Idræts- og fritidsforening – 

Poulstrup Vrejlev Sport 81

Hjørring 152.000 kr. Projektet vil etablere en e-sportsafdeling, som skal have til huse i den lokale friskoles lokaler, 

hvor der bliver indrettet et e-sportslokale med faste computerstationer, spil, udstyr og DBU’s 

Gaming Arenaer, så det er muligt at deltage i DBU’s eFodboldturneringer. Konkret skal midler 

bruges til indkøb af computer, indkøb af DBU’s gaming arena, indkøb af gaming udstyr og til 

indretning af lokalet.

Tuse Næs Naturrum på Stiernes Sti Turlandet Tuse Næs Holbæk 1.000.000 kr. Udby ligger på Tuse Næs, som er en halvø nord for Holbæk by med Odsherred mod vest og 

vand omkring de tre sider. Næsset er afgrænset af Lammefjord, Isefjord og Holbæk Fjord. Det 

er naturen og de aktive fællesskaber, der er essensen af det gode landsbyliv for borgerne i 

Udby. Selvom lokalområdet er omgivet af naturen, er det ikke ensbetydende med, at alle kan 

tilgå naturen, hvilket særligt blev illustreret under Corona nedlukningerne. Her blev der 

efterspurgt bedre gå-, løbe, og vandremuligheder. Pandaminen har desuden åbnet ansøgers 

øjne for de muligheder et uderum i naturen giver.

Projektet vil derfor arbejde for at gøre naturen mere tilgængeligt for borgerne i Udby. 

Derudover vil projektet lave et metodekatalog, som skal tjene til inspiration for andre 

lokalsamfund. Projektets hovedaktiviteter er 1) Etablere stiernes sti. 2) Anlæggelse af 

Naturrummet. 3) Metodekatalog over ”Tuse Næs modellen”. 

Udvikling af Sport og Fritidscenter i Slaglille-Bjernede. SBG&I / Team AS fodbold Sorø 500.000 kr. De to foreninger Slaglille-Bjernede Gymnastik og Idrætsforening og Team AS Fodbold  ønsker 

at etablere et Sport og Fritidscenter, der kan bruges året rundt.

Sport og Fritidscenteret skal indeholde en 11 mands kunstgræsbane, og en multibane som 

kan benyttes året rundt til blandt andet cross fitness, krolf, basket og hockey. Projektet vil 

samtidige give mulighed for at idrætsforeningerne på tværs af landsbyen kan arrangere 

fælles foreningsdage i samarbejde med den kommunale idrætskonsulent.

Paddeltennis, Puls og Præmier – Et nyt fritidstilbud i Timring. Paddeltennis, Puls og 

Præmier – Et nyt fritidstilbud 

i Timring.

Ringkøbing-Skjern 558.250 kr. Projektet går ud på at etablere en udendørs padeltennisbane. Målgruppen er fra 8 år og op, 

som har lyst til at dyrke padeltennis både i og udenfor klubregi. Som en del af projektet vil der 

også blive etableret en klub, som skal afvikle træninger, turneringer og arrangementer i regi 

af padeltennis. Det vil også være muligt at benytte banen udenfor klubregi. Selve banen får 

belysning, overdækning og elektronisklås, så banen kan benyttes hele året rundt. Banen 

bliver af den grund også etableret med kunstgræs.

Global udsyn og lokal handlekraft ift. grøn omstilling i de 

sønderjyske landdistrikter

Sønderborg Kommune Sønderborg 457.000 kr. I forbindelse med et tæt samarbejde mellem Varmeplanlæggere, Landdistriktskoordinatorer 

og SEP Sønderjylland har man fået øje på landsbyernes ønske og behov for lokale 

varmeløsninger som bidrag til den grønne omstilling. Sønderborg, Tønder, Aabenraa og 

Haderslev kommuner er gået sammen om at undersøge undersøge mulighederne for 

etablering af fælles varmeløsninger udenfor kollektive forsyningsområder. 

Stevns Outdoor Stevns Erhvervsråd Stevns 589.200 kr. Projektet er navndøbt Stevns Outdoor, og har til formål at skabe attraktive fysiske og sociale 

tiltag for udvikling af friluftsliv ved mindst 2 forsamlingshuse og ved mindst 4 konkrete 

landsbyer i Stevns Kommune. Projektets hovedaktiviteter er 1) Lokalt Partnerskab for 

egnsudvikling i Stevns. 2) Etablering af attraktive udendøes mødesteder og friluftsoplevelser 

kaldet "Stevns Outdoor-fyrtårne". 



PODEHAVEN Den Selvejende Institution 

Skulpturlandsby Selde

Skive 803.000 kr. Projektets formål er at etablere et stort kunstprojekt kaldet "Podehaven", som skal etableres 

i Seldes offentlige rum på den gamle mølle i Selde. Podehaven er en meget stor 

kunstnerisk/arkitektonisk udsmykning, som vil bestå af en masse podede planter, og haven er 

tænkt til at blive et samlingssted for alle i Selde og for kunstturister. Podehaven bliver et 

sammenhængende og let labyrintisk område med frugttræer, frugtbuske og krydderurter. 

Projektets målgruppe er borgerne i Selde samt kunstturister. 

i alt 20.265.019 kr.                  


