
tryghed, nærvær og trivsel i Hee

Vi er allerede godt i gang, 
men vi har brug for større 
synlighed. 

Vi skal være stolte af det vi 
gør og kan.

Gennem stolthed og enga-
gement ”sælger” vi os selv, 
stedet og de gode historier.

Vi skal anbefale Hee skole 
til de elever, som ikke 
trives på de store skoler. 

Hee skole er Ringkøbing-
Skjerns allerbedste 
lille skole og kan sagtens 
rumme flere.

Når vi holder sommerfest, 
er der fest for både børn og 
voksne i 3 dage.

I Hee har vi sammenhold, 
vilje og stædighed.

Hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kom 
og vær med til at ændre den, så den lugter godt.

Vi tror hinanden og bakker op, det skaber 
ikke bare små men StORe sensationer. 

Gitte Alnor Madsen 

Zander Koch

Hee er et fantastisk sted at vokse op. Her er gode 
pasningsmuligheder og en rød tråd fra dagpleje, 
børnehus og skole. tryghed, nærvær og trivsel.

Louise Holm

Hee 
Hee Skole

Hee



Vi bor ikke i udkanten, men i guldkanten

Sammenhold
Vi skal alle sammen blive 
bedre til at samarbejde 
mellem sognene, det giver 
sammenhold.

Forskellige løsninger 
Vi har varierende natur i kommunen. Klitter, sand, mark, 
skov, fjord og hav. Det er en udfordring, at vi har disse for-
skelle, men måske er forskelligheden vores styrke. Vi skal 
måske tænke forskellige løsninger, afhængig af hvor 
i kommunen vi befinder os, eksempelvis på børnepas-
ningsområdet.

De små 
sognes styrke 
Det er en styrke, vi har i de 
små sogne, at vi er vant til 
at gøre tingene selv.

Turismen øst 
for fjorden
Turistchefen skal bevæge 
sig øst for fjorden. Det er 
også et pragtfuldt område. 
Vi sidder i udkanten når 
det gælder turisme.

Hvis der bliver gratis børnepasning, så 
bor folk ikke i Herning Kommune, men 

Ringkøbing-Skjern Kommune

 Kommunen skal være kuvøse, så vi kan 
hjælpes i gang med de gode ideer og ikke 

kvæle os i papirarbejde.

Samarbejde giver sammenhold. 
Linda Skoven

Vi tager jævnligt på gåture og mærker 
vinden i håret eller regnen på kinderne.

Vi skal turde satse 
Nogle af vores udfordringer er at skabe jobs. Vi må erkende, 
at vi fra naturens side ikke har en masse råstoffer, men vi 
har nogle. Vi har vand, vi har land og ikke mindst vind. Der 
er store muligheder i disse råstoffer. Det ene udelukker ikke 
det andet, men det kræver, at vi skal satse, og det kræver, 
at vi tør.

BORRIS

LønBORg & 
Hemmet 

Hemmet 
Kulturhus

 Heidi Dahlgaard

Thomas Jensen

Thomas Jensen

LønBORg & Hemmet



Sammen står vi stærkere

Kend dit sogn 
For at fremme den fælles 
viden og stolthed for sit 
område, kan man lave gui-
dede ture rundt i sognene 
– evt. med en bus. Dette 
kan være med til at sætte 
fokus på netop hvad det  
er, vi kan i dette område 
og styrke det i forvejen 
gode fællesskab og sam-
menhold.

Gode naboer og 
billige boliger 
Nye naboer bliver budt 
hjerteligt velkommen, og 
husene er billige. Der er 
perfekte rammer for de 
familier, der ikke har noget 
imod at pendle til arbejde. 
Bl.a. derfor, bør der satses 
på at reklamere for vores 
område f.eks. med små 
videoklip på sognenes 
hjemmesider og via de 
sociale medier. 

Vidensbank og fælles visioner 
Både i Sdr. Vium og i Lyne, er der mange foreninger og 
aktiviteter i gang. Vi kan hjælpe hinanden på tværs ved 
at skabe en fælles vidensbank, så vi kan drage nytte af 
hinandens erfaringer. Dette kan også skabe grobund for 
fælles aktiviteter som f.eks. fælles dilettant, sportsar-
rangementer og koncerter.

Tryghed og nærvær 
Her er hjertevarme og godt 
naboskab. Vi vil gerne 
hjælpe hinanden, og man 
kunne derfor have nogle 
"landsbypedeller" til at 
hjælpe til med forskellige 
praktiske gøremål.

Yderområderne kan bruges til at huse verdens bedste 
pendlerboliger. Derfor bør fokus fordeles bedre mellem 

de store byer og yderområderne.

Vilje til at skabe og bevare – tilsat vestjysk 
stædighed, giver grobund for fremdrift.

Det er så betryggende at man kan aflevere sin nøgle 
hos naboen og tage afsted en weekend og vide, der 

bliver holdt øje med huset mens man er væk.

Klaus Korsholm

Claus B. Sørensen

Benjamin Thomsen

SDR. VIum
& LYne 

Sdr. Vium For-
samlingshus

SDR. VIum & LYne



noget spirer i tarm – optimisme!

Den gode 
historie er 

... at vi ikke er udkantsdan-
mark – vi har bare glemt at 
fortælle det

Jagtforeningerne i kommu-
nen fritages for jagtleje til 
kommunen. I stedet skal 
lejen bruges til vildtagre og 
forskønnelse af skovene, 
som udføres af jagtfor-
eningens medlemmer.

Den gode historie
Fodboldklubben er en god 
historie – En lille fodbold-
klub, som har inddraget 
tilflyttere og indvandrere.

Kulturtilbud  
til skolebørn
I løbet af skoletiden besø-
ges kommunens forskel-
lige kulturtilbud (museer, 
ballet, idræt mv)

Grønt område
Vi skal skabe et grønt 
område midt i byen – sørge 
for, at naturen kommer 
med ind i Tarm by

Vi vil gerne, at folk står i kø for 
at flytte til Tarm.

Drop offerrollen!

Vi skal ha’ gang i tarm – selv få 
øjnene op for hvad vi har.

tARm
Tarm 

Idrætscenter

Pernille Colkær

Gunnar Thorup

Mette Risvig Preddey

tARm



græsset er grønnere i Lem

Du må gerne 
skubbe til mig
Der er mange ildsjæle i Lem, 
og så er der mange, der 
gerne vil puffes til. Palle 
Vej Kirkegaard fortæller, 
at: ”Jeg tror, at der er en 
del som mig, der gerne skal 
have et lille skub.” 

Det er der skabt fokus på 
med kommunens nye vision 
og de afholdte rigsdage. Der 
er ønske om, at der også 
afholdes dialogmøder på 
tværs af Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som kan bidrage 
til et større samarbejde og 
fællesskab i kommunen.

Det er dig og mig! 
"Hvem er det, der skal gøre tingene bedre i vores by og 
vores lokalområde?”, spørger Ole Poulsen i sit oplæg. Det 
er os selv! Og det er oplevelsen, at initiativer og samar-
bejder i lokalområdet er blomstret op i den seneste tid, 
blandt andet efter at projektet Dynamik i Lem blev skudt i 
gang for 1½ år siden med en mission om at skabe sammen-
hængskraft, gejst og fællesskabsfølelse i Lem.

De små 
sognes styrke 
Det er en styrke,  vi har i de 
små sogne, at de er vant til 
at gøre tingene selv.

De historier, vi går og fortæller hinanden, 
de er vigtige. Vi har meget kvalitet her 

lokalt, og det skal vi have formidlet videre.

når folk spørger, hvorfor jeg bor i Lem? 
Så svarer jeg, at det er fordi, at her 

kan jeg få et liv i balance.

Vi kan jo en hel del – også mere end vi selv 
tror – hvis der lige bliver puffet lidt til os.

Et væld af aktiviteter 
Det er ikke bare sjovt for børn at bo i Lem – det er også sjovt for de 
voksne. I byen er der et væld af arrangementer. Bare i juni måned 
kan man få helt sved på panden, hvis man skal deltage i alle de 
ting, der sker i byen. Det vigtigt, at det bliver meldt ud i lokalom-
rådet, når der foregår noget, fx kunne der laves en fælles aktivi-
tetskalender for Lem og omegn, så lokale aktiviteter ikke falder på 
samme dato. Det kunne også skabe grobund for nye bekendtskaber 
og samarbejder på tværs af by- og sognegrænserne.

BORRIS

Lem 
Lem Hallen

Iver Enevoldsen

Palle Vej Kirkegaard

Kent Viborg Nielsen

En rigtig god historie
Når borgerne i Lem skal fortælle om det gode liv, man kan 
skabe sig i byen, så er ordvalget vigtigt. I stedet for at sige: 
”Det er ikke så ringe”, skal der i stedet lyde et: ”Det er bare 
rigtig godt det her!”. For der er meget kvalitet i området, og 
ved at fortælle den gode historie, kan man skabe tilgang, 
hvilket blandt andet Stauning Skole har gjort. Det foreslås, 
at kommunen kan samle de gode lokale historier, så de kan 
blive hele kommunens historier.

Lem



Området, hvor drømmene leves ud

Bork er et område, hvor fri-
villighed har ført til mange 
succeser: Forsamlingshu-
set, Bork havnefestival, 
Bork legeland, Fiskeauk-
tion, Marked på havnen, 
legeplads på skolen. Frivil-
lighed er en investering i 
det lokale liv af mennesker, 
der i forvejen har masser at 
lave. Frivillig tid er dobbelt 
kostbar. Bork tilbyder et 
samarbejde hvor frivillig 
arbejdskraft og kommunal 
støtte juridisk, fagligt og 
økonomisk giver resultater, 
som kan forskønne om-
rådet og være af praktisk 
betydning. 

41 lokale mødte op for at 
fortælle om Borks rigdom 
på idéer, begejstring og 
handlelyst, der udvikles af 
– og i naturens kendetegn: 
blæsten, de vindskæve 
træer og det kolde vand i 
fjorden. 

En klar fælles branding af kommunen starter med et 
navn, der signalerer sammenhold. Ringkøbing Fjord Kom-
mune kan vi alle identificere os med. Fra fælles portal er 
der adgang til lokale ambassadører, initiativer og arran-
gementer, så nuværende og kommende indbyggere får 
indtryk og overblik.

Bork byder byrådsmedlem til borgermøde. En tilbageven-
dende dialog 1-2 gange årligt er til gensidig glæde og giver 
nærhed, vished og forenkling af kommunikationsvejen fra 
borger til beslutningstager. Byrådsmedlemmet får kend-
skab og kan henvise til de lokale ildsjæle, der kan fortælle 
den gode historie.

man skal bære brændet derhen, 
hvor gløderne er.

Vi skal kendes på det rå.

Find et navn, der dækker hele kommunen – både 
når det gælder turisme og lokalbefolkning. 

Martin Velling

Lili K. Pedersen

BORK 
Sdr. Bork For-
samlingshus

BORK



Det her er vores by

Vi skal finde værdien i for-
skelligheden hos mennesker 
og områder i hele kommunen. 
Fortælle de gode historier på 
tværs og tale mangfoldighe-
den og rummeligheden op. Vi 
skal tage godt imod tilflyt-
tere, uanset oprindelse og 
støtte op om nye initiativer.

Ringkøbing by er en smuk 
by med historiske og 
kulturelle værdier. Indbyg-
gerne er præget af imøde-
kommenhed, vilje, glæde, 
ihærdighed og stædighed. 
Her er højt til loftet og 
mange ideer. Vi skal kere 
os om den gamle bymidte 
og udvikle centrum, så det 
indbyder til liv; også efter 
lukketid. Og så har de unge 
nu også fået et godt tilbud 
i Generator. 

Ringkøbing er vestkystens handelsby nr. 1. Vi skal stå 
sammen, gøre noget for hinanden og tro på de projekter, 
vi sætter i søen.  Vi skal fremme et netværk for bæredyg-
tig erhvervsudvikling. Bevare det vi har, fremme genbrug 
og udvikle nye materialer. ”Forvandle ingenting til guld."

Det er vigtigt, hvordan vi taler om tingene 
udadtil. VI er de bedste ambassadører. 

Vi skal gøre feriehusene til en oplevelse 
af bæredygtighed.

Branding skal have rod 
i virkeligheden.

Karen Schenker

Inger Hjort

Lars Roesen

RIngKøBIng
Rådhushallen

Ringkøbing vil gerne 
fortælle den gode historie 
og præsenterer ideer som: 
Invitation til borgere i alle 
aldre om et dagbogsnotat: 
Hvad lavede du i dag? Et 
enestående dokument om 
byens liv på netop denne 
dag. Speakers Corner på 
Torvet, hvor beretningerne 
kan skrives ned og gem-
mes i et fælles dokument. 
Vi vil igangsætte en 
indsamling til et nyt turist 
kontor. 

RIngKøBIng



no er stedet for ildsjæle og naturelskere

Samarbejde på tværs 

I No ønsker man tættere 
kontakt til sine nabobyer 
og sogne, så man styrkes 
og samarbejder i stedet for 
at være konkurrenter, især 
fordi man mange gange vil 
det samme. 

No er stedet, hvor ildsjælene trives 
Alle muligheder er åbne for de, der har lyst. Der er plads til 
at udfolde sig. 

F.eks. er sognehuset vokset ud af bygningen og blevet 
til et sogn i bevægelse. Der er mange gode ideer i No, og 
Puljeguiden var en stor hjælp til at få ideerne gjort til 
virkelighed.

Jeg elsker no. Her kender alle hinanden, 
og folk er venlige – også selvom man

kommer fra Sjælland.

Vi har en fantastisk natur. Duften af 
nypløjet mark, nye kartofler og dejlig ro. 

Cathrine Pedersen

Vi har mange ting i spil, og nogle gange 
stritter det i flere retninger. Men vi løser 

udfordringerne herude. 

Vi har et rigtig godt børnehus med 
nærhed og god plads.

Naturen som inspiration  

No er tæt på naturen. Åbne vidder mod sydøst, bakket mod 
nord, fiskesøer og bække, rosenhaven og marker, grønne 
områder i byen og natursti på vej. 

Man bliver inspireret af at gå en tur i naturen sammen med 
vennerne, kæresten eller ægtefællen. Man får nye ideer.

BORRIS

nO 
No Sognehus

Sara Jørgensen

Esben Midtiby

Peter Frederiksen

nO



Fællesskabets plads

Vi skal huske at dele alle 
vores gode historier og 
alt det gode vi omgiver os 
med på Facebook, på vores 
hjemmeside og mund-til-
mund.

Vi skal huske at værne 
om lokalsamfundet og 
bruge den natur, som vi har 
omkring os.

Når man engagerer sig, 
kommer man også helt 
naturligt til at føle et 
ejerskab for de ting, man 
arbejder med.

Ingen kan alt – men 
alle kan noget.

Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter 
aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og 

gør det sjovere at bo her.

en af vores sensationer, er vores hjemme-
side. Den fungerer, fordi alle bidrager og 

står sammen om det. 

Vi får lov til at være noget 
for hinanden.

Christa Vestergaard

Merete Bilberg 

Per Hindhede

FASteR 
& AStRup

Faster 
Aktivitetshus

FASteR & AStRup



Sund – nem – Bekvem

Hvis vi skal overleve som 
lokalsamfund her I Højmark, 
så er det vigtigt at ildsjælene 
hele tiden er oppe på dup-
perne. 

Traditioner
I Højmark er der stolte traditioner for at gøre tingene selv. 
Det første forsamlingshus blev bygget i 1870 og resterne 
af det er et skilt der hænger på væggen i det ”nye” forsam-
lingshus fra 1934. 
     I 1924 fik kirken et nyt tårn. Kommunen gav et tilskud på 
3000 kr. resten af beløbet på 20.000 kr. samlede Højmarks 
menighed selv ind. 

Sammenhængskraft
Vi skal bevarer det gode samarbejde mellem Højmark Børne-
verden, hvor Børnehus og Turbohus sender børnene til gym-
nastik og boldspil. På samme måde er der samarbejde mellem 
kirke og børnekor og med Jens Toft omkring projekt ”sorte 
finger” hvor børn er med til at sætte gamle traktorer i stand. 

Alt dette fortæller tillige, at vi tager den nye folkeskole reform 
meget alvorligt, og har gjort det længe inden den kom.

Innovation
Mange tror, at innovatio-
nen ophører, når vi kommer 
udenfor Herning

Herude er er vi bare tvun-
get til at være innovative.

Husk der er to skåle på en vægt og 
at halvdelen af befolkningen kommer 

ude fra lokalområderne.

Vi har masser af gode historier, men det er 
sjældent de kommer i avisen

Ridning i naturens Rige har et stort 
potentiale for så vel nuværende beboer, 

som tilflyttere.

Der var engang, der kørte 
busser rundt i kommunen.
Når man bor i Højmark kan det være besværligt at være ung og 
studerende, da man hele tiden er afhængig af den offentlige 
transport. Det er der fundet en løsning på. I Højmark kan man 
nemlig leje en bil til meget rimelige priser.  De unge studerende 
der f.eks. skal til Skjern og studere slår sig sammen om at leje 
bilen. Dette kan gøres mindst til samme pris som med offentlig 
transport og ventetid minimeres.

BORRIS

HøJmARK 
Højmark For-
samlingshus

Nina Tolnov

Anders Rosholm

Niels Bredgaard

HøJmARK



RKSK Iron man

Flere film
Vi skal med jævne  mel-
lemrum have nye film 
med de gode historier og 
smukke billeder fra vores 
kommune. Vi må have et 
klip med Danmarks største 
gymnastik juniorhold: 
Ringkøbing-Skjern Egnens 
med 200 unge gymnaster.

Accepter 
flagstangen
Flagstangen står i Ringkø-
bing! Vend den negative 
holdning byerne imellem. 
Skab sammenhængskraft 
ved at reklamere for hinan-
den på byskærme.

Dusør for salg af byggegrunde
Den lokale  borgerforening skal have en klækkelig dusør 
for hvert salg af en kommunal byggegrund i byen. Det 
ville give mere gang i salget og skaffe flere indbyggere til 
kommunen.

De vakse unge
Vi har så mange vakse unge. Vi  skal finde deres iværk-
sætterånd og skabe nye  produkter og nye  virksomheder. 
Områdets skoler har taget fat på at give de unge erfaringer 
med iværksætteri.

Iværksætter-succes afhænger af mentorer 
og bestyrelser – ikke af fine bygninger.

Der er ikke ret langt ud 
til resten af verden.

gå udenfor veje, spor og stier. man skal bare 
mosle igennem træerne nede ved Herborg Bæk, 

så ser man noget helt andet i naturen.

Peter Vennevold

Erling  Damgaard

Henrik Juhl, DGI

VIDeBæK 
Videbæk 

Idrætscenter

VIDeBæK



Sammen bli'r vi bedre

6 lokale kvinder satte sig 
sammen for at arrangere 
en fest for kvinder.

Der opstod ren magi og 
de endte med at skabe en 
Kvindelund i naturen.

Sammenhold på tværs 

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to 
gange. Vi skal holde sammen på tværs af sogneskel i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi skal tale pænt til hinan-
den om hinanden. Sammen bli’r vi rigtig gode.

Tilfældighed og drømme 
skabte en sø i stadig udvik-
ling i Ølstrup.

Et sted hvor unge, ældre 
og børnefamilier fra hele 
kommunen, mødes i dag.

Vi bruger naturen aktivt  
– kom og vær med:
- Kanosejlads på Hover Å
- Stisystem i Hoverdal
- Fiskeri
- Lyngmosefæstningen
- Cykelruter i kuperet terræn
- Gåtur i mørket
- Open by Night

Søren og Karsten startede 
med at lave sålbænke i 
Karstens fars lade.

I dag beskæftiger ØSB 70 
ansatte og producerer til 
bl.a. DSB og København 
Zoo.

Stolthed over området 
grundlægges i barndommen

De gode historier er dem, 
vi fortæller i hverdagen.

Her får du 5 til 10% ekstra.

Alis Nilsson

Jens Fjordside, Ølstrup

Boe Hammelsvang

øLStRup 
& HOVeR

Ølstrup 
Sognegård

øLStRup & HOVeR



er der noget Stauning ikke kan?

Lokale samarbejder 
på tværs af sogne
Der skal ikke være alting 
alle steder. Hvis de små 
sogne skal overleve er det 
vigtigt at de f.eks. indgår 
samarbejder om skoler, 
så der bliver en god skole 
i stedet for to eller flere 
mindre skoler, som ikke kan 
overleve. Og samarbejde 
handler ikke kun om skoler, 
men også om at deltage i 
hinandens sogneaktiviteter 
og respektere at nogen 
har fundet på noget godt 
i nærheden og støtte op 
om det og gøre det endnu 
bedre. På den måde bliver 
vi hinandens styrke i stedet 
for konkurrenter. 

Der skal være plads til alle. 
Naturen i området er eftertragtet til brug for mange forskellige 
formål, hvor nogle endda kan virke modstridende. Men i Stauning 
har man lykkes med at indgå i et samarbejde mellem jægere, 
mountinbikere og løbere om at finde en løsning, så der tages 
hensyn til alle parter, og alle har mulighed for at bruge naturen 
i området. Det påpeges, at det er meget svært at være rytter i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, og det burde være muligt at lave 
sti-samarbejder, hvor der også er plads til ryttere i lighed med 
løbere og mountinbikere. 

Synlighed
Det er vigtigt at skabe synlig-
hed om de stier og andre tilbud 
der allerede findes i lokalområ-
derne. Helst på nettet, så både 
lokale og potentielle tilflyt-
tere kan se mulighederne og 
benytte sig af dem.

Hestene vil gerne hjælpe med 
at trampe en sti. 

min veninde havde boet nabo til stien i 25 år 
uden at ane den var der.

Vi skal blive bedre til at koordinere og deltage i hinandens 
sogneaktiviteter, så vi tager til Rock i Ringkøbing og andre tager 

til Stauning Jazzfestival. Alting skal ikke være alle steder.

Fælles om at fortælle de gode historier
Det kan være svært at fortælle gode historier om sig selv 
og sit eget sogn. Men måske kan vi fortælle gode historier 
om hinandens sogne og anerkende det som andre er gode 
til. En der arbejder ude på Klitten fortæller, at på hendes 
arbejdsplads har Stauning ry for at kunne alt. En hyppig 
kommentar fra kollegerne er: ”Er der noget I ikke har i 
Stauning?”

BORRIS

StAunIIng 
Stauning 

Sognegård
Mark Sørensen

Dorthe Iversen

Helga Rude Nielsen

StAunIng



Hoven gør sig lækker

Hoven som udstillingsvindue
Vi kan bruge rundkørslen som udstillingsvindue til byen. 
Og bruge Hoven som udstillingsvindue for kommunen, 
da området er godt placeret i forhold til omkringliggende 
kommuner og deres borgere.

Flere turister  
til Hoven
Vi kan arbejde med at 
udleje huse til turister. Vi 
skal fokusere på områdets 
natur og let tilgængelighed 
til både Legoland, Vest-
kysten og de større byer 
omkring os.

Et rigt foreningsliv
Vores foreninger har en 
god økonomi. Hoven har et 
stærkt foreningsliv.

Naturen i Hoven skal åbnes op
Vi skal åbne naturen op for os selv og byens gæster. Vi 
skal gøre naturen tilgængelig. Eksempelvis ved at gøre 
Tirsbjerg Plantage bedre at færdes i eller ved at oprette 
et kogræsselaug. Vi skal lokke folk ud i naturen. 

Friskolen er en kæmpe gevinst og en 
lækkeri, der kan lokke folk til.

Roen er det vigtigste for mig. Dyrelivet er 
rigt og nærværende i Hoven.

Vi skal gøre mere reklame for 
områdets fiskeri og jagt.

Hoven gør sig lækker
Hoven i Naturens Rige er natur tæt på områdets større 
byer. Men hvad lokker østdanskerne til? Måske kniber det 
lidt med lækkerierne. 

De landsbyer, der overlever, er dem der gør sig lækre. Vi skal 
turde forandre os.

BORRIS

HOVen 
Hoven Hallen

Jens Viggo Tronborg, borger i Hoven

Jørgen Søgaard Kristensen, borger i Hoven

Per Hoffmann, ambassadør til Naturens Rigsdag

HOVen



midt i naturens Rige

Kan fællesskab 
og natur tiltrække 
tilflyttere?
Der er et blomstrende 
foreningsliv og et godt 
sammenhold i Troldhede, og 
måske er det det, der skal til 
for at tiltrække tilflyttere. 
Søren Elbæk peger også 
på naturen: ”Det kan ikke 
nytte noget, at vi brander os 
som en storby, for det er vi 
ikke. Vi er noget andet. Vi er 
naturens storby. Jeg tror, at 
vi kan tilbyde nogle naturop-
levelser, som gør, at folk får 
lyst til at flytte hertil.”

Lige ved kommunegrænsen
Troldhede ligger lige ved kommunegrænsen, og derfor 
blev det drøftet, hvordan der kan skabes et fællesskab i 
Ringkøbing-Skjern Kommune, som også de yderliggende 
byer føler, at de er en aktiv del af. En af de ting, som kan 
bidrage til sammenhængskraften i kommunen er borger-
møder – og det er vigtigt at politikerne kommer ud i hele 
kommunen.  

Vi fortsætter!
Når Troldhede skal udleve 
byrådet vision, så sker det 
ved at fortsætte med de 
tiltag, som er sat i gang i 
byen. Allerede da visionen 
kom frem, gik man fx i 
gang med at lave mapper-
ne På Sporet af Naturens 
Rige, og der arrangeres 
aktiviteter i naturen for 
hele familien. Alt dette 
kræver frivillige kræfter 
og også gerne puljemidler, 
så man kan fortsætte det 
gode arbejde.

Vi har ikke havet i troldhede, men vi har 
roen. Og vi kan ikke sejle i hav-kajak, men 

hvad med å-kajak?

Der er meget vi diskuterer, men der står 
faktisk et helt enigt byråd bag visionen.

Enestående landskab
Noget alle i Troldhede kan blive enige om er, at naturen i 
området er helt enestående og byder på rige muligheder for 
aktiviteter såsom ture rundt om Kulsøen, mountainbike, leg 
og læring for børn og meget mere. Faktisk er naturen også 
med til at binde Troldhede sammen med nabobyen Nr. Vium. 
Bertel Jensen mener, at vi i fremtiden vil komme til at se 
flere sammenhænge på tværs i kommunen med naturen som 
udgangspunkt.

BORRIS

tROLDHeDe 
Kultur- og 

Idrætscenter

Søren Elbæk

Jo mere jeg er gået ind i det her om den nye 
vision, jo mere stolt er jeg blevet over, at der 

står et enigt byråd bag.
Kaare Larsen

Tove Kølbæk

tROLDHeDe



naturen er vores råstof

Når jeg ser filmen kan jeg 
identificere mig med den 
ro, balance og det ustres-
sede liv som vi lever her

Synliggør´ de mange ople-
velses- og aktivitetsmulig-
heder for turisterne – for vi 
har så meget at byde på!

 Vi skal turde gå planken 
ud og satse stort på na-
turen. F.eks. ved at gøre 
det mere attraktivt at 
dyrke økologisk og styrke 
biodiversiteten

Vi skal blive endnu bedre 
til at oplære vores børn til 
at bruge naturen og ikke 
mindst fjorden

Roen og det ustressede liv 
bliver en efterspurgt vare.

Lyt til de unge og skab rammerne for det 
gode ungeliv, så de vil komme tilbage.

Peder Hvistendahl

Peter Lindegaard

Sats på lokale fødevarer og sammenhængen til 
naturplejen. Det vil turisterne også gerne have.

Ingrid Møller

VeLLIng 
Vestjyllands 

Højskole

VeLLIng



”Stadil-Vedersømodellen” til alle

Man kan, hvad  
man vil
Viljen til at ”VIL”, på trods 
af en – til tider – manglende 
forkælelse udefra, er netop 
styrken i lokalsamfundet, og 
er det der ryster os sammen. 

Vi er alle  
ambassadører
Det nære og aktive lokal-
samfund gør alle borgere til 
ambassadører for området - 
det skal vi huske hinanden på 
fremadrettet.  

At bo midt  
i naturen
I Stadil-Vedersø er man ikke 
”ude” i naturen – har bor og 
lever man midt i den.

At leve det  
ikke-anonyme liv
Tryghed og sammenhold går 
hånd-i-hånd i Stadil-Vedersø. 
Her er man noget for hinan-
den - i et tæt sammenhold, 
hvor ingen står alene.        

man kan godt bo herude og 
stadig arbejde globalt.

Herude skal man ikke melde sig til noget 
– her skal man nærmest melde sig fra.

Folk holder øje med hinanden 
– på den gode måde.

Udbredelse af ”Stadil-Vedersømodellen”
Et aktivt lokalsamfund midt i den skønne natur, er DNA’et i 
Stadil-Vedersø. Den gode historie findes alle steder herude 
– den skal bare fortælles, så den kan inspirere andre små og 
store lokalsamfund. 

BORRIS

StADIL-
VeDeRSø
Vedersø 

Kulturcenter

Ulla Sommer Rokkjær

Bjarne Korsdal

Tina Switzer

StADIL & VeDeRSø



Byen mellem hav og fjorde – med åben himmel og store skyer

Vi har naturen lige udenfor 
døren. Vi bor her for her er 
skønt, men pendler gerne 
langt for arbejdet. Vi har 
sågar en nabo der pendler 
helt til London kun for at 
arbejde… 

Her bruger vi aktivt naturen 
– både dagplejen, børneha-
ven og Holmsland skole er 
storforbrugere af naturen 
der omgiver os. Vores børn 
bliver bare sejere af at lære 
at svømme ved Røjklit 
Havn eller have windsurfing 
på skoleskemaet.

 Træk naturen ind på 
”hovedgaden” i Kloster. Et 
gadekær som åndehul for 
liv og aktivitet ved Ragna 
Tangs Plads.

Vi glæder os til KRAFT og 
ferieparken. Men hvornår 
kommer Nationalparken? 

Vi skal da have vores egen 
hundeskov – lad os komme 
i gang med det! Det gør vi 
da bare.

Vi skal lave noget, 
vi kan være stolte af!

Optimisme og tro på fremtiden – det har de 
unge tilflyttere fået sparket gang i! 

Bodil Schmidt

Inge Birthe Bjerg

Her har vi ikke turister 
– vi har gæster!

Karsten Krægpøth

HOLmSLAnD

HOLmSLAnD
Idræts- og 

Kulturcenter



I Herborg er man aldrig alene med det gode projekt

Roadtrip og  
autocampere
Man kan skabe bedre muligheder for turister med auto-
campere. F.eks. med en fælles RKSK kortlægning af mulige 
holdepladser, også gerne lidt udenfor alfarvej, hvor man kan 
være i fred og netop opleve den flotte natur. Eller man kan 
skabe en fastlagt rute som roadtrip gennem området for 
cyklister, gående, med campingvogne eller autocampere.

Naturen som legeplads.
Vi vil gerne holdes i gang og være fysisk aktive. Naturen 
kan bruges som baggrund for events eller faste arrange-
menter som f.eks. crossfit, skinnecykler til Sogneparken 
eller gåture på den nye fine cykelsti. Der kan skabes akti-
viteter på tværs af bygrænserne og inddrage hinanden i de 
gode fællesskaber også.

Udkantsdanmark 
med et positivt 
indhold
Herborg ligger i  udkants-
danmark. Heldigvis! Her 
er der højt til loftet, grønt 
når man ser ud af vinduet, 
og naboen er tæt på i mere 
end én forstand. Frivil-
ligheden blomstrer og vi 
kommer hinanden ved. 
Vi skal turde stole på de 
tossede ideer vi får, og føre 
dem ud i livet sammen. 
På den måde, kan vi give 
det at bo i udkanten det 
rette indhold og de ord, det 
fortjener.

Vi retter ryggen og fortæller vores børn, vi er 
stolte af at bo her og de værdier der er i det.

Man kan, hvad man vil.
I Herborg er der altid folk, der er klar til at bakke op om 
projekter, der bliver sat i søen. Det trygge og nærværende 
fællesskab er bærende for det gode samarbejde i byen og 
der er et brændende engagement for at få tingene til at 
lykkes. Det er det, vi skal reklamere med ude omkring os, 
f.eks. med konkret reklamemateriale på virksomhederne 
i byen.

BORRIS

HeRBORg 
Herborg 
Friskole

Maibritt Chemnitz

Vi skal sørge for at passe godt 
på vores natur.

Villiam Dyrvig

Det kan godt være, det kun er nogle få der går 
forrest, men der så betryggende at vide, at altid 

er en hel masse, der er klar til at løbe efter.
H.C. Vad

HeRBORg

De unge er de gode 
ambassadører
Når de unge mennesker 
kan lide at bo i Vestjylland, 
og siden rykker ud for at 
studere, vil de være gode 
ambassadører for området. 
Man skal være stolt af sin 
hjemegn og også turde sige 
det højt ude i verden. Vi 
skal værne om vores unge 
mennesker, så de også er 
glade for at bo her, både 
så de fungerer som gode 
ambassadører, og så de 
måske får lyst til at flytte 
tilbage igen.



Fyrtårne – cykelhjelme – værtshistorier

Forenings samarbejde
Vi skal øge foreningssamarbejdet og på den måde øge 
sammenhængskraften de små samfund imellem. Gennem 
det frivillige foreningsarbejde og med fælles indsats kan 
vi skabe nye projekter. Vi skal have en ”EDB-bande”, der 
promoverer os på de sociale medier.

Hver eneste af os har 
en historie at fortælle.

Det er svært at være ensom her 
– vi ta'r os af hinanden.

Jørgen Clausen

Lis Hammelsvang

De bedste ambassadører er os selv – vi 
skal fortælle de gode historier både på 

arbejde og til fest.
Christian Christensen

VORgOD-BARDe 
& FJeLSteRVAng

Vorgod 
Forsamlingshus

VORgOD-BARDe & FJeLSteRVAng

Cykelkraft og  
infrastruktur
Det er vigtigt at udbygge vores 
cykelstier, så vi kan få folk ud i 
naturen og ud at få motion. Vi 
skal forbedre infrastrukturen – 
både den der binder kommunen 
sammen og den der binder os 
sammen med resten af landet.

Landdistrikts-
konsulent
Vi har brug for en fælles 
landdistriktskonsulent, 
som kan være bindeled 
mellem de frivillige og 
embedsmændene. Det skal 
være én person, som sidder 
med denne opgave – og 
opgaven er at sige ja eller 
nej til vores spørgsmål eller 
hjælpe os videre med det, 
vi ikke selv kan i forhold 
til de projekter vi er i gang 
med på frivilligt basis 
rundt om i kommunen.

Værtshistorier
De offentlige institutioner 
er i naturen og skal ikke 
bevæge sig for at komme 
derud. Vi har attraktive 
steder at bosætte sig ved 
å, sø og fjord, som skal 
fortælles og sælges. Vi 
har helt almindelige men-
nesker som er den gode 
historie – f.eks. tilflyttere 
som har valgt lige netop 
vores område. 



Sammenhold gør stærk i Rækker mølle

Kendt ud over  
sognegrænser
Spredning af de gode historier 
kan vi gøre ved at markedsfø-
re os på en bagside-etikette 
på den lokale øl fra Rækker 
Mølle Bryghus. En kort histo-
rie og en QR-kode til vores 
hjemmeside. 

Vækst 
– Vi har en god idé
Vores smukke natur med 
vidder og bakket landskab 
indbyder til turistbesøg. 
Det helt unikke er vores 
gadekær og Rækker Møl-
legården – ren Morten 
Koch idyl. Etablering af en 
campingplads eller hytter 
vil give overnattende. Mor-
genkomplet kan leveres 
af den lokale købmand og 
aftensmaden kan indtages 
på Rækker Mølle Bryghus. 
På den måde trækker vi i 
hinandens tråde til gavn for 
sognet.

Et liv i balance med 
udvidet frivillighed
Vores lokale helte er de frivil-
lige, som yder en udvidet fri-
villighed. Når jeg er på arbejde 
og ikke kan bringe mine børn 
til fritidsaktiviteter, sørger de 
frivillige for at hente børnene 
i skolen og børnehaven.

Det er let at blive lokal, hvis man vil. Alle 
tager en plads og vi får det til at spille.

Naturens Rige – Det kender vi godt
Overskriften er måske ikke ny for os, den er allerede 
integreret i sognet. Men vi skal blive gode til at gøre 
opmærksomme på det vi har – vi ved det ikke altid selv, 
fordi det bare er en del af det at bo i en naturskøn og 
aktiv sogn.

Nye indbyggere – Vi har et godt tilbud
Vi skal have nye indbyggere og vi skal ud og ”stjæle” 
kunderne der hvor de er. Vi skal hjælpe hinanden med at 
markedsføre vores sogn. Vi kan invitere til ”Bliv indbyg-
ger i Rækker Mølle” – fire weekender med aktiviteter for 
børn og voksne, så kommende indbyggere oplever hvem 
vi er og i samarbejde med kommunen sælger vi bygge-
grunde til 1 krone. 

BORRIS

RæKKeR 
møLLe

Rækker Mølle 
Hallen

Vi flyttede her til på grund af de åbne 
vidder, og så snart jeg har en ledig stund, 

går jeg i hallen til håndbold.
Jens Holm

Her kan jeg gå i haven uden naboen kan se 
hvilke farve strømper jeg har på.

Lene Plauborg

Mette Aggerholm

RæKKeR møLLe

Det giver værdi at 
kende sine naboer
Det er så dejligt at kende 
sine naboer og have et 
fællesskab med dem. Når 
vejret er godt og der skal 
ske noget på en søndag 
sendes spontant en sms, 
at der spilles rundbold på 
stadion kl. 14.30. Vi mødes 
30 børn og voksne til leg og 
fælleskab med kaffekurv.



Hvide Sande ser lyset

Skatten for enden af regnbuen
Naturens rige er os. Her kan man opleve begge ender af 
regnbuen samtidig, og vi har ”skattene” begravet rundt 
omkring. Det er vigtigt, at vi også får vist vores børn kom-
munens naturperler. De skal kende og være stolte af vores 
kommune.

Uddannelser og 
infrastruktur
Der skal arbejdes mere 
innovativt med at skabe 
flere uddannelses mulig-
heder i kommunen.
Forbedringer af infra-
strukturen i hele kommu-
nen inklusiv fjorden rundt 
- ville give alle mulighed 
for at komme rundt til alle 
vores ”skatkamre”.

Samarbejde  
mellem byerne
Vi skal blive bedre til at 
samarbejde med de andre 
byer. Respektere hinandens 
værdier og lære af hinanden. 
Det er vigtigt, at sammen-
holdskraften bakkes op af 
byrådet.

Vind i håret, højt til loftet og 
Vesterhavets brusen. 

Vi er en stor kommune og skal blive bedre til at arbejde 
sammen på tværs. Samtidig skal vi blive bedre til at 
koordinere vores indsatser til vores fælles bedste. 

en weekend med godt vejr minder mest af 
alt om et ”mini mallorca” på stranden.

Udvikling og natur i samspil
Når vi lytter til hinanden på tværs af interesser og organi-
sationer, kan vi samarbejde og tingene lykkes. Med opfø-
relsen af de 3 store vindmøller ved stranden, blev der ved 
fælles hjælp skabt plads til et forsat ynglested for dværg-
ternen. Det ene udelukker ikke det andet.

BORRIS

HVIDe SAnDe
Fiskeriets Hus

Marie Øgendahl

Kent Heide

når jeg ruller ned af bakken ved nymindegab, 
så åbner landskabet sig og lyset kommer. 

Kent Heide

Hanne Kvist

HVIDe SAnDe



Kullene gløder stadig i nr. Vium

Det nye projekt ”Landbyen 
i skolen” er et eksempel på 
at sognet løfter i flok og at 
der kan komme noget godt 
ud af en skolelukning, når 
blot folk står sammen. Den 
tidligere skole ombygges til 
et idræts, kultur og fritids-
center. 

Naturen Rige med de 5 film 
er en rigtig god måde at 
markedsføre Ringkøbing-
Skjern kommune på, men 
det er vigtigt at der følgers 
op på indsatsen, ellers går 
det hurtigt i glemmebogen.

Synlighed mellem alle for-
eninger i kommunen. Alle 
foreninger skal være samlet 
i et digitalt forum, så det er 
nemt at finde de foreninger 
der vil arbejde sammen og 
udveksle erfaringer. Det 
vil give grobund for nye 
samarbejder på tværs.

Byt en naturoplevelse med 
et andet området i Natu-
rens Rige, på den måde 
øges kendskabet til alle 
de dejlige pletter i Ringkø-
bing-Skjern Kommune og 
ejerskabet og fælleskabs-
følelsen stiger.

Læg foldere hos ejendomsmæglere der viser hvad 
området kan byde på. Ejendomsmægleren bør have en 
kontaktperson i det område nye købere er interesserede 
i som de kan henvise til hvis potentielle købere vil vide 
mere om området.

Roen i naturen 
smitter af på børnene.

Konkrete praktiske målbare handlinger 
kræver godt samarbejde mellem de lokale.

Jørn Dalgaard

Marianne Hjortborg Kristiansen

De bedste historier er dem, 
der går fra mund til mund.

Henning Søndergaard

nR. VIum

nR. VIum
Nr. Vium 

Beboerhus



Vi bor ikke bag en ligusterhæk

Hvis de unge mennesker skal 
vende hjem til vores område, 
når de er under uddannelse, 
skal der være noget, der 
trækker dem hjem. Derfor 
er det vigtigt med større 
arrangementer, som for 
eksempel 10-4 Cup og Rock i 
Ringkøbing.

Sidste gang vi modtog flygt-
ninge i området lykkedes det 
rigtigt godt og vores børn har 
fået udvidet deres horisont 
ved at vokse op sammen med 
børn med en anden kulturel 
baggrund. Derfor vil vi gerne 
medvirke igen og byder flygt-
ninge velkommen.

Sammenhængskraften 
i kommunen ville blive 
stærkere, hvis der var en 
kommunal aktivitetska-
lender på kommunens 
hjemmeside, hvor mange 
har adgang til at lægge 
deres arrangementer ind.

Foreningerne i vores område står i kø for at 
udvikle, udnytte og understøtte naturens Rige.

Hvis I støtter ildsjælene og de frivillige, 
så når vi vores fælles mål.

Virksomhederne i området har svært ved at få kvalifi-
cerede medarbejdere. Kommunen burde derfor gøre sig 
mere attraktiv i forhold til flygtninge og i samarbejde 
med Udlændingestyrelsen sørge for at få flygtninge til 
området, der har de kompetencer som vores virksom-
heder efterspørger. Alternativt kan flygtningene blive 
omskolet.

BORRIS

SpJALD & 
gRønBJeRg

Spjald 
Kulturhus

Vi bor ikke bag en ligusterhæk, her åbner 
vi os mod hinanden og mod omverden i ro 

og balance og med udsyn.
Linda Søgaard Andersen

I stedet for at kommunen gør hvad vi må, så skal vi gøre 
hvad vi vil – nogle gange går der lidt Christiania i mig.

Johannes J. Lund

Hans Jørgen Olesen

Hans Jørgen Olesen

SpJALD & gRønBJeRg

Vi viser området frem ved 
10-4 Cup og nogle besø-
gende siger, at her kunne 
de godt tænke sig at bo, 
Linda Søgaard Andersen.



tag toget til tim
Tim ś Pralesang

Langt mod vest i lille Danmark
Ligger Tim en smule gemt

Denne plet på danmarkskortet
Nyder vi dog helt bestemt.

Vi kan mærke sol og sommer.
Vi kan mærke regn og blæst
Og husk på, hvis du kommer 
Byen rækker langt mod vest. 

(Tekst; Diana Mortensen)

En vigtig kamp
En af de vigtigste udfor-
dringer for Kommunen 
er at sikre og udbygge 
mulighederne for at vores 
unge med et ønske om en 
mellemlang og længereva-
rende uddannelse frem-
adrettet har mulighed for 
at komme tilbage til det 
vestjyske og bidrage til ud-
viklingen af vores lokalom-
råder sammen med deres 
ægtefæller/kærester. 

Christiansborg taler os ikke op
Naturturismen skal selvfølgelig forgå så der sker en 
afvejning mellem benyttelse og beskyttelse i forhold til 
en lang række af de eksisterende erhverv som findes i 
kommunen, men det er vigtigt at vi tænker visionært og 
tør prøve nyt og udfordre fremtiden og den udvikling som 
i dag delvist modarbejder os. 

Vi skal genkendes på Vestkysten
For at blive genkendt i bl.a. Tyskland, er det vigtigt at hele 
vestkysten samarbejder og får lavet et fælles layout på 
deres turistmaterialer. Hvis vores ideer skal lykkes, skal 
der være en ”edderkop” inde på kommunen, der samler 
det hele og vi skal som ildsjæle forsætte vores arbejde og 
samarbejde med kommunes folk. 

I Torsted er vi ikke plaget af gadelys 

Hvis du er født og opvokset i en større by har du sikkert 
aldrig oplevet en sort nat. Hvis du vælger at overnatte i 
Torsted, vil du få muligheden for at opleve en helt sort 
nattehimmel, det ikke er genert af gadelys, men derimod 
oplyst at månen eller lysende stjerner. 

Jeg er tosset med natur. Det er 
derfor jeg er endt her. 

Hoverdal plantage er 
kommunes største legeplads.

Hvis Ringkøbing – Skjern skal være Vestjylland 
Hovedstad, så vil tim godt være en forstad.

Jørgen Rabjerg

Mads Nedergaard

Henrik Ellersgaard
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Skjern vil have virksomhedernes medarbejdere 
ud som ambassadører for kommunen i arbejdstiden

Der er mange flere gode historier end vi går 
og tror – men vi skal også huske at fortælle 

dem til de rigtige hver gang.

Udfordringen er ”Udkantsdanmark” 
Derfor skal Erhvervslivet lade deres medarbejdere være am-
bassadører for kommunen, når de er ude i landet. De skal kunne 
omdele smukke og interessante foldere (coffee table book) 
og fortælle om kommunen som en del af deres samtaler med 
andre i pauser. Folderene skal kunne aflive myter om Udkants-
danmark og fortælle andre historier f.eks. broerne i Ringkøbing 
Skjern Kommune – og ikke dørene. 

Idéforum på tværs i hele kommunen
Sammenhængskraften i kommunen øges gennem et forum, 
hvor Idéer udveksles og udvikles i fællesskab med ligesindede 
i hele kommunen. Lokale historier kan her fortælles og være 
fundamentet for erfaringsudveksling og udvikling af alle kom-
munens bysamfund. Vi skal også have virkelige mødesteder i 
vores byer, hvor vi kan lade idéer blomstre og udvikles fordi vi 
taler sammen.  
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Byrådet skal også selv sikre, at visionen 
efterleves i de tiltag, som sættes i værk.

Mette Fogh Møller

Hvor højt kan initiativerne omkring naturens 
Rige nå på national skala. Vi skal nå ud over egne 

grænser, hvis vi skal øge tilflytningen.
Niels Najbjerg

Skjern er da bedst, men jeg har da respekt for, at 
andre vælger at bo et andet sted – vi skal også 

prale af vores nabobyer.
Carsten Bille Petersen 

Mette Fogh Møller
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Sambafest i  
Naturens Rige
Vi skal tænke sammen-
hængskraft ind ved at lave en 
samba-stafet gennem kom-
munens byer, hvor det ene 
karneval afløses af det andet, 
hvor børn klæder sig ud og 
synger og danser i gaderne til 
karnevalsfest fra by til by, til 
vi har nået hele vejen rundt.

Sammenhængs-
kraften i  
Naturens Rige
Sammenhængskraften 
øges, når vi alle har lært, 
hvornår det betaler sig at 
arbejde sammen som en 
kommune eller i fællesskab 
med naboerne, og hvornår 
man skal arbejde som sig selv 
helt lokalt.

Leg med Vand
Vi skal ud over kommune-
grænsen med gode historier 
om vores natur. Naturens 
Rige skal afspejle sig i alt, 
hvad kommunen gør og vi skal 
lægge beskedenheden bag 
os og være stolte og tænke 
skævt. Skjern Rensningsan-
læg skal laves til et vandop-
levelsesanlæg med vandleg 
og bassiner til dyrkning af 
sære ting som muslinger og 
tang. I Søndervig skal vi have 
vandbade, som skal sikre bad-
ning for unge og gamle uden 
drukneulykker. Børnene skal 
have svømmeundervisning i 
fjorden og kende deres natur 
som en del af deres DNA.
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elskovsrede i Borris skal sikre børnetallet

Børn bør undervises i Naturens Rige
Børn skal lære at lege i naturen. De skal til Hvide Sande og 
boltre sig i fjordens aktiviteter. De skal også til Borris og 
lære at fiske med flue. Børnene skal kende deres natur og 
den skal være en legeplads, de slet ikke kan undvære. De 
gamle markveje og småveje, skal på kort, så man kan tage 
på smukke køreture i kommunen uden for alfavej.

Naturens Rige  
= Ejerskab og  
Identitet
Tilflyttere har det, lige-
som Naser Khader siger: I 
Danmark er jeg ikke født , 
men der har jeg hjemme. 
I Borris formår vi at få 
tilflytter til at føle: Borris 
er jeg ikke født, men der 
hører jeg hjemme ! Det er 
velegentlig også essen-
sen ved Naturens rige vi 
skal føle ejerskab og give 
identitet.

Styrke sammen-
hængskraft
Vi vil samarbejde på tværs, 
når vi langtidsplanlægger, da 
det er på den lange bane, vi 
får fordelene af det tvær-
gående samar bejde, som 
er styrkende for sammen-
hængskraften i kommunen. 
Vi vil bakke op om hinandens 
projekter – og bidrage kon-
struktivt til at arrangemen-
ter bliver endnu bedre. Hvis 
der sker noget i Bork – så kan 
vi da sende en bus afsted fra 
Borris. Vi skal ikke kopiere 
hinandens projekter – men 
skabe nyt. Alle småbyer i 
kommunen skal dyrke hver 
deres forskellighed.

gode ildsjæle føder nye ildsjæle, mens de 
gode ildsjæle virker – men de nye ildsjæle 

skal føres frem og have anerkendelse.

Elskovsrede i Borris med udsigt  
over åen skal sikre børnetallet 
Skæve historier med kant er f. eks. når Inger foreslår, at vi 
skal have et udkigstårn med elskovsrede på toppen, og når 
lodsejer Jens Sørensen springer op i begejstring og siger: 
hvor mange kvadratmeter ned til åen skal du bruge, da jeg 
vil gerne lægge jord til.
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Ejnar Jørgensen

– og så skal hele initiativet med naturens 
Rige ud over kommunegrænsen, selvom det jo 

handler om os. 
Ellen Hommelhoff

Vi skal vise de positive vinkler – tale ting op. 
på den måde får vi energi til mere.

Anders Krejberg

Og når vi skal prale lidt mere, så skal vi også rose 
lidt mere. Det giver nemlig også lyst til arbejdet.

Lisbeth Bjerre
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Aktivitetes kalender for hele kommunen
Vi skal gøre mere ud af at have en kommunal fælleska-
lender med arrangementer for hele kommunen. Et fælles 
kommunikationsforum med aktiviteter og idéer vil skabe 
sammenhængskraft i kommunen. Vores klubber kan 
herinde bedre lave flere fælles arrangementer – ikke store 
konkurrencer – men arrangementer, som giver mulighed 
for et endnu bedre fællesskab og netværk blandt ligesin-
dede i vores kommune.



naturens Rige i børnehøjde

Sæt pris på de gode ideer  
– selv om det ikke er vores egne
Hvis der skal opnås større sammenhængskraft i kommu-
nen skal vi værdsætte hinandens gode ideer på tværs af 
sogne og sætte pris at nogen er villige til at forsøge med 
nye ideer selv om ideen måske lyder tosset eller sær i vores 
ører. 

Liv
Det er vigtigt med liv i lokalområdet. Vi skal understøtte akti-
viteter i hinandens lokalområder således at der kommer ”folk 
på gaden” som giver lyst til at være med i aktiviteter. Der skal 
også fokus på at området strukturelt understøtter liv, f.eks. at 
der er de faciliteter som folk tiltrækker folk og at der ikke står 
gamle ubrugte bygninger, som får området til at se dødt og 
forladt ud. 

Sammenhæng på tværs af sognegrænser
Mentaliteten ændres så det bliver naturligt at tage fra et 
område til et andet for at deltage i aktiviteter. Det er no-
get, der tager tid, men vi kan starte med at lade være med 
at ønske at have alting alle steder, f.eks. er der ikke behov 
for flere rådhuse eller en ny arena i Ringkøbing, når der er 
en udmærket arena i Skjern kun 20 minutter væk. I stedet 
for at være misundelige på de andre områder skal vi sætte 
pris på det vi selv har og dele med hinanden.  

Vi skal ikke vente på, at de statslige arbejds-
pladser kommer herud, vi må selv gøre noget.

Det skal være lige meget om man går på værtshus eller 
deltager i arrangementer i Ringkøbing, Skjern eller Videbæk 

– og der skal være mulighed for at komme hjem bagefter.

Vi skal give børnene et forhold til den natur, 
der er her – Så de får lyst til at komme tilbage.

Ud og hjem igen
Plads og åbne vidder er måske ikke så tiltrækkende for 
unge mennesker, som gerne vil ud og se verden eller som 
rejser væk for at studere, men hvis de får en god ballast 
med kendskab til hvad naturen har at tilbyde og hvis de fra 
barnsben lærer hvordan de kan bruge naturen, så er der en 
chance for at de unge vender tilbage, når de selv vil lære 
deres børn om naturens glæder. 
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