
Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

"Landsbyer i FMK" 

(landsbyer i Faaborg-

Midtfyn Kommune)

Faaborg-Midtfyn 

Kommune

Faaborg-Midtfyn 609.600         Faaborg-Midtfyn Kommune oplever på trods af lokale udviklingsplaner fraflytning i en række af 

kommunens landsbyer. Med projektet ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune at få en dybere forståelse 

af landsbyerne, så disse selv og sammen med andre landsbyer og kommunen kan arbejde med 

kvalificeret strategisk og praktisk udvikling, tilpasning og omstilling med henblik på at styrke 

bosætningskvaliteterne og dermed grundlaget for bosætning. 

Andebølle Samlings- & 

Informationsplads om 

Maglemosekulturen

Andebølle Lokalråd Assens 378.190         Projektet vil skabe et udendørs lokalt samlingssted til borgerne i landsbyen Andebølle, der samtidig 

formidler viden om Maglemosekulturen, idet "Koelbjergmanden" blev fundet i gåafstand fra 

landsbyen. Det forventes, at samlings- og informationspladsen vil danne grundlag for besøg og 

undervisningsforløb for skoler og børneinstitutioner og være ramme for offentlige udendørs 

arrangementer i landsbyen. 

E-sport for landsbyernes 

unge

Gesten Lokalråd Vejen 252.000         Projektet skal samle unge på tværs af landsbyklyngen Hærvejsklyngen om et e-sportsmiljø, der skal 

skabe fællesskab på tværs af landsbyernes unge. Drømmen er, at det næste store e-sportshold finder 

fodfæste i klyngens e-sportsmiljø. Projektet retter sig mod de ca. 500 unge mellem 16-25 år, der 

tilsammen bor i klyngen. Konkrete aktiviteter i projektet er  udviklingscamps, hvor de deltagende 

unge skal medvirke til at udvikle og planlægge min. 5 turneringsweekender, uddannelse af lokale e-

sportstrænere samt afvikling af turneringer. 

Facilietering og aktiviteter 

i overetagen i 

Kulturbrugsen Sebbersund

Kulturbrugsen Aalborg 481.875         Projektet har til formål at gennemføre fjerde etape af en større samlet renovering af Kulturbrugsen, 

der blev indviet i 2017. Indtil nu er kun stueetagen færdigrenoveret. Konkret skal loftsrummet i 

Kulturbrugsen omdannes til et børne- og ungerum for 3.-6. klasser. Sebbersunds skoleklasser bliver 

inddraget i omdannelsen i forhold til, hvordan klubben skal se ud, og hvilke aktiviteter, den skal 

rumme. 

FrivilligMobilen Frivilligværket Randers Randers 25.000           Frivilligeværket Randers havde 10 års jubilæum i 2018, men de støder stadig på foreninger, der aldrig 

har hørt om dem eller deres tilbud. Målet for 2019 er at ændre det billede. Konkret vil de investere i 

en FrivilligMobil, som giver foreningen mulighed for at komme ud og få kontakt til både foreninger og 

borgere i lokalområderne på en sjov og anderledes måde, der hvor de færdes. For foreninger bliver 

FrivlligMobilen en mulighed for hjælp til selvhjælp gennem Frivlligværkets mange tilbud til 

foreningsudvikling.

Fællesskab og fuld fart i 

Flauenskjold

Flauenskjold Skoles 

Støtteforening

Brønderslev 140.000         Flauenskjold Skoles Støtteforening søger om midler til at etablere projektet "Fællesskab og fuld fart i 

Flauenskjold". Formålet er at etablere et aktivitets- og opholdsområde, der retter sig mod forskellige 

aldersgrupper, på en eksisterende plads ved skolen. Stedet skal skabe bedre muligheder for, at byens 

børn og borgere kan mødes på tværs af alder og interesse. Der er især fokus på at favne de borgere, 

der har svært ved at være en del af de allerede etablerede miljøer som f.eks. fitness. 
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Køkken skaber fællesskab 

i Tybjerg Forsamlingshus

Tybjerg  

Forsamlingshus

Næstved 147.500         Tybjerg Forsamlingshus ligger i den nordlige del af Næstved Kommune og danner rammen om en 

lang række aktiviteter og arrangementer, der bidrager til at skabe fællesskab og sammenhængskraft i 

Tybjergområdet. Projektet indeholder en gennemgribende opgradering af hele husets 

køkkenområde. Det nye køkken skal muliggøre, at 8-10 frivillige kan tilberede mad sammen og 

underbygge gode måltidsfællesskaber i samarbejde med lokalrådet og foreninger. Køkkenet skal også 

tilbyde et attraktivt læringsrum for elever fra Tybjerg Privatskole, der er forsamlingshusets nabo. 

Ny samlingssal som 

ramme for kulturelle og 

sociale aktiviteter på St. 

Andst Efterskole

St. Andst Efterskole Vejen 292.000         Projektets formål er at etablere en samlingssal på 249 kvm som en tilbygning mellem de eksisterende 

bygninger på St. Andst Efterskole. Salen skal gøre det muligt at afholde kulturelle arrangementer for 

såvel skolens elever som St. Andst borgere.  

8B - kunst i brug - kunsten 

i fællesskab

Den selvejende 

institution for 

Egebjerghalvøens 

udvikling

Odsherred 344.000         Projektet er en del af et større projekt, der skal omdanne en gammel Brugs til et mødested for lokale, 

et bolig- og værkstedsfællesskab for nyligt uddannede keramikere og tekstilkunstnere samt lokale 

kunstmiljøer. Projektet bygger videre på en eksisterende lokal kultur og støtter op om en 

eksisterende kunstnerenklave i Odsherred. Projektet understøtter bl.a. et generationsskifte indenfor 

denne enklave og  bidrager til realiseringen af den lokale udviklingsplan for Egebjerghalvøen.

Ane Maries Hus - 

vendsysselsk 

landsbykulturarv

Støtteforeningen "Ane 

Maries Hus"

Hjørring 400.000         Formålet med  projektet er at skabe et multifunktionelt hus til formidling af landsbykultuarven i 

Vrensted, der omfatter kunstnere, arkitekter, kunsthåndværkere og iværksættere. I huset skal der 

etableres bl.a. en kunstnerlejlighed og et værksted til kunsthåndværk. Huset har desuden fokus på at 

formidle og bevare arven fra Knud Holst igennem en særlig afdeling dedikteret til forfatteren.

Renovering af 

Voerladegård 

Forsamlingshus

Voerladegård 

Forsamlingshus 

Skanderborg 500.000         Projektet har til formål at renovere byens forsamlingshus, som er opført i 1957. Renoveringen skal 

bl.a. understøtte husets brug til fælles arrangementer. En renovering vil muliggøre, at der kan åbnes 

op for aktiviteter som foredrag, livestreaming af sportsbegivenheder og LAN-partys til den unge del 

af befolkningen. Derudover er der i projektet tænkt handicapvenlige løsninger ind, så også beboere 

fra et nærliggende bofællesskab kan deltage i husets aktiviteter.

Styrket indsats for social 

inklusion og 

landdistriktsudvikling med 

Skovsgård Hotel som 

drivkraft. En styrkelse af 

forretningen Skovsgård 

Hotel - et socialt fyrtårn i 

“Udvejs-Danmark”.

Skovsgård Hotel Jammerbugt 

Kommune

500.000         Projektet er del af et større projekt, der samlet set har til formål at styrke indsatsen for social 

inklusion og landdistriktsudvikling med Skovsgård Hotel som drivkraft. Konkret skal der etableres et 

"Landsbyhjørne" i et gammelt bageri. Landbyhjørnet skal være landsbyens nye, uformelle mødested 

og omdrejningspunkt for udviklingsaktiviteter drevet af foreninger, ildsjæle og socialt udsatte. 

Landsbyhjørnet vil efter ombygning bestå af to lokaler med adgang døgnet rundt for lokalområdets 

frivillige, ildsjæle og foreninger, og ét lokale med plads til en landsbysekretær. Husets aktiviteter kan 

bl.a. omfatte synliggørelse af lokalhistorie, ældre-aktiviteter og kontakt mellem børn, unge og ældre. 



Søbyernes Nye Visionsråd - 

Fokus på samarbejde og 

aktiviteter på tværs

Foreningen Søbyerne Vesthimmerland 245.000         Borgerforeningerne i Vilsted, Overlade og Ranum påbegyndte i 2018 et strategisk samarbejde i 

foreningen Søbyerne. Formålet med samarbejdet er at vende afvikling til udvikling af byerne. Et 

styrket samarbejde skal få beboere og foreninger på tværs af landsbyerne til at gøre flere ting 

sammen. Der skal skabes flere fælles aktiviteter og faciliteter til beboere og gæster, der kan skabe 

stolthed, sammenhold, dynamik og gejst for at udvikle området. 

Vejrup Landsbypark– et 

rekreativt område for alle

Vejrup Lokalråd Esbjerg Kommune 98.800           Projektet indgår i anden fase af et større projekt: "Vejrup Landsbypark". Projektet skal renovere og 

omdanne en mindre bygning, som tidligere har været anvendt til erhverv, til depot- og teknikhus. 

Huset, der ligger på naturgrund, skal kunne bruges til opbevaring af diverse redskaber og værktøj, 

havetraktor og foder til et gedehold. Huset skal renoveres i samme stil som Landsbyparkens øvrige 

nærliggende bebyggelse som fx læskur for geder og shelters.  

Vil du MED Henrik Bjørn Aalborg 50.000           Projektet vil samle de mange initiativgrupper i byerne Mou, Egensen og Dokkedal omkring ét fælles 

projekt, som alle bidrager til, og hvor alle er med til at bestemme indholdet. Projektet skal ligge 

indenfor temaet kost og bevægelse bl.a. med fokus på sunde kostvaner baseret på lokale råvarer og 

regelmæssig bevægelse i områdets natur. Konkret skal midlerne bl.a. bruges til infoskærme, bycykler 

og idrætsredskaber i naturen. Projektets overordnede målsætning er at skabe en aktiv fritid for 

borgerne - fra børnehaver og skoler til pensionistforeninger. 

Aktivitets- og legemiljø i 

landsbyens fællesanlæg

Næsby Bylaug Næstved 67.500           Næsby Bylaug ejer et grønt område på ca. 7.000 m2 med aktivitetshus, legeplads og oplevelsessti. 

Anlægget er offentligt tilgængeligt og er beliggende midt i Næsby. Området bruges til forskellige 

former for sociale aktiviteter og er frivilligt drevet. Det nuværende legeområde er gammelt og 

fremstår nedslidt med delvist defekte legeredskaber. Projektets formål er at revitalisere anlæggets 

lege- og aktivitetsområde. 

Kulturhuset, Kramnitze-

Hummingen

Foreningen 1872, 

Kramnitse-Hummingen

Lolland 270.000         Foreningen 1872 vil skabe et levende kulturhus til fællesskab, samvær og oplevelser, der kan leve op 

til foreningens motto ”Vi elsker Kramnitze”. Projektets udgangspunkt er en nedlagt købmandsbutik 

med privatbolig i Kramnitze. Hovedparten af midlerne skal bruges på renovering af 

købmandsbutikken til kulturhus. Butikken er beliggende ved offentligt P-anlæg med adgang til dige 

med gang- og cykelsti til strand og havn, og ligger dermed centralt for landsbyens oplevelser. 

Byens rum Årre Borgerforening Varde 400.000         I forbindelse med bygning af et børnecenter og ombygning af skolen i Årre er der blevet frigjort et 

areal på ca. 8.000 kvm i Varde Kommune, som Årre Borgerforening efter aftale med Varde Kommune 

kan råde over. Foreningen vil skabe et helt nyt område til leg og læring i naturen, som kan benyttes af 

skolen og børnehaven samt af byens og områdets børn og voksne generelt. Konkrete elementer, der 

støttes, er etablering af udendørs siddetrappe, betonkanter med siddepladser, bundopbygning samt 

stier. 



Bådebyggeriet, Kyst-

kulturelt 

Formidlingscenter

Bådebyggeriet Faaborg-Midtfyn 250.000         Foreningen Bådebyggeriet vil ombygge og renovere det gamle bådebyggeri i Dyreborg til et kyst-

kulturelt videncenter. Projektet skal renovere og ombygge det tidligere bådebyggeri til café og base 

for kreativitet og kystaktiviteter som café, værkstedsaktiviteter, udstillinger, workshops, foredrag, 

formidling af blå kystaktiviteter, salg af lokalt producerede varer, kunst, kunsthåndværk m.m. Disse 

aktiviteter igangsættes efter etableringen af de fysiske rammer i en periode på min. 10 år. 

Fastholdelse af lokalt 

engagement

Foreningen Hou Skole, 

Houvej 49

Langeland 308.475         Aktivitetshuset Hou Skole er fra 1956 og kræver en del reparationer og fornyelse, hvis det fortsat skal 

være et indbydende og trygt sted at opholde sig. Der findes andre lokaler i landsbyen, men ikke i en 

størrelse, som kan rumme alle de nuværende aktiviteter, eller som har de mødefaciliteter, som 

aktivitetshuset tilbyder. Aktivitetshuset drives udelukkende af frivillige. Der gives midler til 

renovering af aktivitetshusets gulve, vægge og fodpaneler.

Landsbybofællesskabet - 

fremtidens forsamlingshus

Den selvejende 

institution Gestelev 

Forsamlingshus

Faaborg-Midtfyn 240.000         Projektet vil gøre Gestlevs Forsamlingshus til landsbyens hjerte og samle folk på tværs af 

generationer til et fælles måltid. Efter det første år skal mere end halvdelen af byens borgere kende 

forsamlingshuset som byens hjerte, og der skal være afviklet flere store lokale madarrangmenter. Der 

gives midler til ombygning og renovering af forsamlingshusets køkken, så dette kan understøtte et 

øget brug af huset til fællesspisninger for landsbyens borgere. 

Renovering af 

forsamlingshus køkken

Nr. Kongerslev 

Borgerforening

Aalborg 350.000         Nr. Kongerslev Borgerforening står for driften af byens forsamlingshus. Huset er renoveret grundigt 

over de seneste år. Kun køkkenet udestår. Målet med projektet er derfor at få køkkenet renoveret.

6.349.940      


