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1. Indledning
I 2015 indgik Realdania og DGI et samarbejde omkring projekt Landsbyklynger.
Udgangspunktet for projektet er en hypotese om, at landsbyer står stærkere, når de
står sammen. At landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om
- og også prioritere mellem - forskellige faciliteter og tilbud. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale
service og drift optimeres.
Hvorfor landsbyklynge samarbejde?
I Danmark er befolkningstallet stigende. Fra
2004-2014 har Danmark haft en befolkningsvækst på 4,3 %. Denne udvikling er imidlertid
ujævnt fordelt, og gælder ikke en række af
landdistrikterne. Sjælland og Østjylland har haft
en vækst på 6-7%, mens befolkningsnedgangen
er størst i det vestlige Sjælland, vestlige Jylland,
det sydlige Danmark samt i ø-Kommunerne1.

Projekt Landsbyklynger
Projekt Landsbyklynger er organiseret i en overordnet styregruppe. I styregruppen er Realdania
og DGI repræsenteret.
Projekt Landsbyklynger består af to elementer.
For det første en forundersøgelse, der afdækker
allerede eksisterende landsbyklynger samt muligheder og barrierer i arbejdet med landsbyklynger. For det andet fem konkrete pilotprojekter,
der har det fælles formål at undersøge, om
etableringen af landsbyklynger er en bæredygtig strategi til udvikling af landdistrikter.

Der er flere årsager til udviklingen. Siden
1950erne har ændrede produktionsformer i
landbruget kostet arbejdspladser og sat skub i
urbaniseringen2. Mange landdistrikter har fortsat
befolkningsnedgang. De ændrede samfundsmæssige strukturer kræver tilpasning af den
kommunale service, og har også betydning for
foreningslivet. Foreningerne bliver i stigende
grad pressede på økonomi, faciliteter, ledere,
frivillige og medlemmer.

I 2015 blev forundersøgelsen ”Landsbyklynger
som Udviklingsstrategi, Muligheder og Barrierer”
offentliggjort.
Herefter blev der etableret fem pilotprojekter
rundt om i Danmark. I pilotprojekterne arbejder
landsbyer i praksis med at indlede et samarbejde på tværs og etablere en landsbyklynge.

Parallelt med denne udvikling, sker der en række
interne forskydninger i befolkningssammensætningen. Gennemsnitsalderen i Danmark er
stigende, og i perioden 2004-2014 har fødselstallet på landsplan været faldende med 1,4 %. Den
landsdækkende udvikling er tydeligst i yderområderne3.

De fem pilotprojekter er fordelt i hele Danmark
henholdsvis i Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg og Hjørring Kommune.
Denne rapport handler om pilotprojektet VestRum, der er etableret i samarbejde med borgerog sogneforeninger og borgere i de syv sogne
Hee, Hover, Tim, No, Stadil, Torsted og Vedersø
samt Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som følge heraf har mange landsbyer i yderområderne svært ved at fastholde deres eksistens
som selvstændige, bæredygtige landsbyer.
Som en del af den kommunale landdistriktsstrategi, arbejdes der derfor i mange kommuner med
i højere grad at udnytte ressourcer og sammentænke funktioner på tværs af landsbyer. Dette
kræver, at man søger dialog med borgerne om
udviklingsmuligheder, behov og løsninger.
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Kort:
DGI grafisk afdeling, 2016.

Danmark, 2016.
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Hvad er en landsbyklynge?
I de fem pilotprojekter arbejdes der ud fra den
viden, der allerede er kortlagt i forundersøgelsen. Det betyder bl.a., at der bliver brugt flere af
de samme analytiske parametre og definitioner.
Bl.a. definitionen af en landsbyklynge:

Læsevejledning
I det følgende bliver rapportens opbygning og
kapitler præsenteret.
I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra
en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget
blandt borgerne i VestRum.

”Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der har en form for fælles stedsidentitet og
socialt fællesskab, og som samarbejder på flere
områder, i en netværksstruktur, der ikke udelukkende er en del af den kommunale organisation,
hvor de benytter hinandens styrker og udfordringer, samt borgernes evner, viden og erfaring, til at
udvikle den individuelle landsby og hele klyngen
udover dens egne potentialer”4.

Kapitel 3 giver læseren forståelse for baggrunden for etableringen af VestRum. Kapitlet giver
også en geografisk beskrivelse af landsbyklyngen og geografien. Endelig beskrives organiseringen i styregruppen.
Kapitel 4 stiller skarpt på en række analytiske
temaer, der er relevante, når man arbejder med
landdistriktsudvikling og etablering af landsbyklynger. Kapitlet fungerer som et analytisk
kapitel, der tager læseren med på opdagelse i
landsbyklyngens interne strukturer. Med afsæt
i en række faktuelle data om landsbyklyngens
demografi belyser kapitlet også, hvordan civilsamfundet er organiseret, hvorfor mødesteder
er væsentlige at fokusere på, kommunikation og
samarbejde med Kommunen. De analytiske temaer i dette kapitel er inspireret af de analytiske
parametre, der er anvendt i forundersøgelsen.

Målet med rapporten
Målet med rapporten er at give styregruppen for
VestRum et faktuelt grundlag for prioriteringer
og beslutninger om, hvilke indsatsområder, der
fremadrettet skal arbejdes med. Således skal
rapporten bruges som afsæt for en udviklingsplan for VestRum.
Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregruppen for VestRum og de aktive arbejdsgrupper i VestRum. Heri medregnes også
Ringkøbing-Skjern kommune, der har plads i
styregruppen.

I kapitel 5 bliver resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret og gennemgået. Her
vil det blive tydeligt, at spørgerammen for undersøgelsen er udformet, så den understøtter de
analytiske temaer, der er introduceret i kapitel 4.
I kapital 5 præsenteres også input fra udvalgte
aktører der repræsenterer skoler, idrætsfaciliteter samt kirker og menighedsråd.

De sekundære målgrupper er Realdania og DGI,
der er medfinansierende i projektet. Tillige andre
interessenter, herunder kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdistriktsudvikling og
samarbejde ud fra en borgerdrevet tilgang.

Kapitel 6 fungerer som en afsluttende opsamling
på fremtrædende perspektiver i rapporten. I dette kapitel beskrives de næste skridt for VestRum.

Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang til arbejdet
med landsbyklynger er at arbejde borgerinddragende. Tilgangen er, at det er borgerne, der har
den nødvendige ”know how” og den viden, der
er brug for, for at kunne initiere de udviklingsprocesser og justeringer, der lokalt er brug for.
Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent fra
DGI. Denne skal i samarbejde med styregruppen
være med til at sikre fremdrift. Der sidder også
en en kommunal repræsentant i styregruppen.
Denne skal være med til at sikre, at der er resonans mellem de initiativer, der sættes i gang og
de beslutninger og mål, der formuleres og de
kommunale planer. Det er vigtigt i arbejdet med
landsbyklynger, at ejerskabet til forandringer
forbliver på lokale hænder.
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2.

Hovedresultater

I det følgende formidles hovedresultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse, der er
foretaget blandt borgerne i VestRum. 225 borgere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til 6,5% af det samlede indbyggertal over 15 år i landsbyklyngens geografi.
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er
at indsamle borgernes viden om lokale forhold,
livet og udviklingsmulighederne i området.
Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er
bygget op ud fra en række parametre, der er
betydningsfulde i borgerinddragende udvikling
af landsbyklynger.

Indfødte og tilflyttere er enige om, at det gør en
forskel at borgere involverer sig aktivt i udviklingen af lokalområdet. 93% af respondenterne
mener, at det i meget høj eller høj grad gør en
forskel.
Aktivitetsudbud
91% af respondenterne hr en fritidsinteresse,
heraf kan de 76% dyrke interessen lokalt. 78%
savner ikke mulighed for at dyrke fritids- eller
motionstilbud.

På grund af den relativt lave svarprocent i undersøgelsen taler respondenterne ikke på vegne
af hele landsbyklyngen. Men resultaterne af
undersøgelsen bidrager med perspektiver fra en
gruppe borgere, der har indgående kendskab til
landsbyklyngens interne strukturer og potentialer. Der peges på centrale udviklingsperspektiver,
som styregruppen kan hente inspiration i til det
videre arbejde med udvikling af landsbyklyngen.

Dagligvareindkøb
16% af respondenterne foretager størstedelen af
deres dagligvareindkøb indenfor de syv sogne,
som dækker landsbyklyngens geografi. 84% i
større omkringliggende byer.

Hovedresultater fra
spørgeskemaundersøgelsen

Bopæl og arbejde
70% af respondenterne arbejder ikke i området,
30 % angiver, at de arbejder indenfor de syv sognes geografi. Bil er det mest anvendte transportmiddel til og fra arbejde.

Tilfredshed og tilknytning
95% er meget tilfredse og tilfredse med at bo i
deres lokalområde.

Kommunikation
Når respondenterne søger oplysninger om lokale forhold peger de på flere væsentlige kilder
til information: de mest populære er internettet,
lokale sogneblade, sociale medier og mund-til
mund metoden i lokalområdet.

Generelt er der et skel mellem den tilknytning,
man føler til det sogn man bor i og den tilknytning, man føler til hele området.
79% af respondenterne føler i høj eller meget
høj grad tilknytning til det sogn, de bor i. Mens
51% af respondenterne i høj grad eller meget høj
grad føler tilknytning til hele landsbyklyngens
geografi?

I fremtiden peger respondenterne på de sociale
medier, internettet, en app samt sognebladene
som kilder til oplysning om lokale forhold.

Stedsidentiteten stiger proportionalt med, hvor
længe man har boet i området og knyttes hurtigere til det sogn respondenterne bor i end til
hele området.

86% af respondenterne kender til VestRum. De
fleste af dem har hørt om VestRum via de sociale
medier eller via mund til mund metoden.
Mødesteder
Respondenterne fremhæver mange stedsbetegnelser som mødesteder med betydning for
borgere i området. Haller og klubhuse er det
mødested, som flest peger på med betydning for
fællesskabet.

Frivilligt arbejde og potentiale
67% af respondenterne deltager i frivilligt arbejde og 1% vil gerne kontaktes om mulighederne.
En højere andel af de respondenter, der betragter sig som indfødte frem for tilflyttere deltager i
frivilligt arbejde i området.
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3.

Præsentation af Landsbyklyngen

Ringkøbing-Skjern Kommune blev etableret som følge af Kommunalreformen i 2007
ved en sammenlægning af Egvad, Holmsland, Ringkøbing, Skjern og Videbæk kommuner.

Ringkøbing-Skjern Kommune er med et areal
på 1.489 kvadratkilometer den største kommune i Danmark. Kommunen er yderkommune og
Danmarks største landdistriktskommune med 46
sogne.
Indbyggertallet i Ringkøbing Skjern kommune
er godt 56.500. Heraf bor mere end halvdelen i
en af de 5 hovedbyer Ringkøbing, Skjern, Hvide
Sande, Tarm og Videbæk. Resten bor i de mange
større og mindre landsbyer - eller i det åbne
land5.
I 2014 udgav Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en redegørelse for den regionale
og landdistriktspolitiske udvikling i Danmark.
Redegørelsen benytter en opdeling mellem fire
typer områder for bosætning, som også sognene
i Danmark inddeles efter.
1. Byområder i eller tæt på de største byer:
områder hvor mindst halvdelen af borgerne bor i
byer med over 3.000 indbyggere og indenfor en
halv times kørsel fra et af de største byområder i
landet.
2. Byområder længere væk fra de største byer:
områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne
bor i byer med over 3.000 indbyggere og mere
end en halv times kørsel fra et af de største byområder i landet.

Som nævnt i indledningen består VestRum af 7
sogne. Landsbyklyngen hører til kategori 4 som
Landdistrikter længere væk fra de største byer.
Kendetegnende for denne kategori er, at den
tilsammen dækker næsten halvdelen af landet
arealmæssigt og er beboet af godt 14 pct. af
befolkningen. I disse områder er befolkningstallet generelt nedadgående. Der er også tendens
til, at antallet af borgere over 65 år er stigende7. Begge dele er tilfældet i Ringkøbing-Skjern
Kommune.
I en storkommune som Ringkøbing-Skjern Kommune har politikere og planlæggere behov for at
arbejde med større enheder - enheder der kan
danne grundlag for prioritering og styring af serviceudbuddene. Allerede i 2007 arbejdede man
derfor i Ringkøbing-Skjern Kommunes planstrategi med at klynge kommunens sogne til større
enheder.
Siden har man oparbejdet en stærk tradition for
et udbygget samarbejde mellem kommunen og
landsbyerne. Der er etableret et Landdistriktsråd,
der fungerer som paraplyorganisation og politisk
talerør for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i kommunens landdistrikter, og der er
ansat en landdistriktskoordinator8.

3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder
hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor
udenfor byer med over 3.000 indbyggere og
indenfor en halv times kørsel fra et af de største
byområder i landet.
4. Landdistrikter længere væk fra de største
byer: områder hvor mere end halvdelen af
indbyggerne bor udenfor byer med over 3.000
indbyggere og mere end en halv times kørsel fra
et af de største byområder i landet6.
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Baggrund for VestRum
I Ringkøbing- Skjern Kommune er der i Landdistriktspolitikken en målsætning, der går på at
facilitere samarbejdende landsbyklynger9.
Det var derfor naturligt for Kommunen at takke ja
til tilbuddet om at etablere en landsbyklynge.

I oktober 2015 blev der afholdt et opstartsmøde,
og det var første gang repræsentanter fra de 7
sogne var samlet.
I løbet af det sene efterår blev der etableret en
styregruppe med repræsentanter fra de 6 borger- og sogneforeninger i de 7 sogne. Det skete
i tæt dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune,
som også er repræsenteret i styregruppen.

Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet inviterede alle borger- og sogneforeninger til
et informationsmøde i juni 2015. Her blev muligheden for at deltage i projekt landsbyklynger
præsenteret.

Der er 7 sogne men 6 borger- og sogneforeninger fordi der blev etableret et samarbejde
mellem Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening i 2009.

Hen over sommeren 2015 havde borger- og sogneforeningerne mulighed for at etablere et samarbejde og udforme en ansøgning om deltagelse
i projektet. På vegne af borger- og sogneforeninger i de 7 sogne Hee, Hover, No, Tim, Torsted,
Stadil og Vedersø, blev der sendt en ansøgning
og i september 2015 blev sognene udvalgt til at
deltage i pilotprojektet.

For at skabe en ny fælles identitetsmarkør der
samler klyngen, har styregruppen valgt navnet
VestRum.
Valget af navnet uddybes under afsnittet ”selvopfattelse og lokalhistorie”.

De 7 sogne ligger nord for Ringkøbing. Udgangspunktet for deres samarbejde er deres geografiske placering omkring Holstebrovej, der går
nordpå mod Holstebro fra Ringkøbing.
Der har ikke tidligere eksisteret et formaliseret
samarbejde mellem alle 7 sogne, og der er heller
ikke en naturlig afgrænsning til de omkringliggende sogne.

Illustration: DGI tegnestue
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Organisering i VestRum
Etableringen af en landsbyklynge tager omkring
et år. At etablere en landsbyklynge vil sige, at de
deltagende sogne, landsbyer og bebyggelser
i et geografisk afgrænset område gennemgår
en proces, hvor de indvilliger i at skabe et nyt
fællesskab på tværs.
Det betyder ikke blot formulering af nye, fælles
mål, der går på tværs og samler landsbyklyngen, men også en parathed til at arbejde med
tidligere tiders skillelinjer. Dette nye fællesskab
udgør landsbyklyngen.

Styregruppen er en dynamisk størrelse, og der
er fokus på at udvikle organiseringen, og derfor
bliver den suppleret gennem processen. Medlemmerne i styregruppen har desuden alle en relation til en eller flere arbejdsgrupper i projektet.
Styregruppen har medvirket til at etablere fire
arbejdsgrupper på områder, som borgerne på
borgermødet har valgt er særligt prioriterede:

Styregruppe

Udgangspunktet for denne proces er etableringen af en styregruppe. Landsbyklyngen ender
efter cirka et år med at have udarbejdet en
udviklingsplan, der beskriver de næste skridt for
landsbyklyngen og de fælles mål, der er formuleret undervejs i processen.
DGI understøtter processen det første år med
en proceskonsulent, og derefter arbejder landsbyklyngen videre i den forankring og organisering, der er skabt.
I VestRum er der nedsat en styregruppe med et
formandskab, der består af formand, næstformand, en kommunal repræsentant samt en kommunikationsansvarlig. De 7 sogne der er med i
projektet er repræsenteret i styregruppen.

Kommunikation

Erhverv

Natur og
friluftsliv

Aktiviteter på
tværs

Kommunikation, Natur og friluftsliv, Aktiviteter på
tværs og Erhverv
De øvrige arbejdsgrupper etables i forhold til,
hvad styregruppen og borgerne fremadrettet
ønsker at arbejde med.
Styregruppen styrer og koordinerer indsatsen,
står bag etableringen af arbejdsgrupper og sikrer
kommunikation i- og om projektet. Fremadrettet
er det også styregruppen, der sikrer forankringen
af projektet.
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4.

VestRum. Temaer

I arbejdet med landsbyklynger er det nødvendigt at se på en række interne forhold,
der tilsammen giver et indblik i det lokalområde, man ønsker at udvikle og forstå.
Det er derfor relevant at anvende en række analytiske temaer til at belyse forskellige sider af lokalsamfundet. Temaerne i dette kapitel giver indsigt i landsbyklyngens
interne strukturer. Temaerne er internt forbundet og siger tilsammen noget om landsbyklyngens karakter og potentiale. Temaerne er inspireret af forundersøgelsen10.

Demografisk profil
Siden 2009 har indbyggertallet i Ringkøbing-Skjern kommune været faldende fra 58.803
i 2009 til 56.533 i 2016, og befolkningsnedgangen forventes at fortsætte11.
I VestRum har der været en lignende nedgang i
indbyggertallet fra 4.653 indbyggere i 2009 til
4.448 indbyggere i 2016.

I den næste figur er indbyggertallene derfor
omregnet til indekstal. Indextal gør det lettere at
se udviklingen over tid.
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De 4.448 indbyggere i VestRum fordeler sig med
henholdsvis 1.263 borgere i Tim, 923 i Hee, 678
i No, 445 i Stadil, 400 i Hover, 390 i Torsted og
339 i Vedersø12.
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Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne
målt på antallet af indbyggere. Figuren gør
det let at sammenligne sognene. Figuren viser
udviklingen i indbyggertallet i de enkelte sogne
fra 2007 til 2016. Det kan for nogle sogne være
svært at se, om der er kommet flere eller færre
indbyggere i perioden.

Hover
Stadil
Vedersø

Figuren tager afsæt i indbyggertallene fra 2007
og sætter dem til 100. Hvis indbyggertallet er
konstant over hele perioden bliver indekstallet
ved med at være 100. Hvis indbyggertallet er
stigende i forhold til 2007 vil indekstallet være
større end 100. Hvis indbyggertallet er faldende i
forhold til 2007 vil indekstallet være mindre end
100. Figuren gør det let at sammenligne udviklingen i hvert af sognene. Samlet set kan man se,
at indbyggertallet er nedadgående, men at Tim
som det eneste sogn skiller sig ud med en svag
befolkningsfremgang.
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Forskydninger i befolkningssammensætningen
Ud over det faldende befolkningstal i Kommunen
som helhed og i VestRum specifikt sker der en
række interne forskydninger i befolkningssammensætningen.
48
46

Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i hvert af sognene. Gennemsnitsalderen er
opgjort hvert år i perioden fra 2007 til 2016. Figuren viser om gennemsnitsalderen i hvert sogn
har været stigende eller faldende over perioden.
Gennemsnitsalderen har samlet set været stigende i alle 7 sogne i perioden 2007-2016.
Til sammenligning var gennemsnitsalderen i
Danmark i 2006 på 39,4 år, mens gennemsnitsalderen i 2016 var steget til 40,7 år. Overordnet kan
man sige, at Hover, Tim, Stadil og Vedersø ligger
over landsgennemsnittet, mens No, Torsted og
Hee ligger lige omkring og under.
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En nærmere analyse af udviklingen indenfor
mere specifikke aldersgrupper viser, at der er
store forskelle sognene imellem13:
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Figuren viser andelen af 0-6 årig set i forhold til
hele sognets indbyggertal. Aldersgruppen svarer
til børn i daginstitution. Andelen er beregnet for
alle sognene. For hvert sogn ses tallet både for
2007 og 2016. Ved at sammenligne søjlerne for
2007 og 2016 bliver det muligt at se, at andelen
af 0-6 årige er faldet i perioden i seks af de syv
sogne. Kun Hover sogn har oplevet svag tilvækst.

Figuren viser andelen af 25-64 årig set i forhold
til hele sognets indbyggertal. Aldersgruppen
svarer til folk på arbejdsmarkedet. Andelen er
beregnet for alle sognene. For hvert sogn ses tallet både for 2007 og 2016. Ved at sammenligne
søjlerne for 2007 og 2016 bliver det muligt at se,
om andelen af 25-64 årig er steget eller faldet i
perioden i det enkelte sogn.
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Figuren viser andelen af 7-16 årig set i forhold til
hele sognets indbyggertal. Aldersgruppen svarer
til børn i skolealderen. Andelen er beregnet for
alle sognene. For hvert sogn ses tallet både for
2007 og 2016. Ved at sammenligne søjlerne for
2007 og 2016 bliver det muligt at se, at andelen
af 7-16 årig kun er steget i Tim sogn i perioden.
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Figuren viser andelen af 65+ årige set i forhold til
hele sognets indbyggertal. Aldersgruppen svarer
til folk, der har forladt arbejdsmarkedet. Andelen
er beregnet for alle sognene. For hvert sogn ses
tallet både for 2007 og 2016. Ved at sammenligne søjlerne for 2007 og 2016 bliver det muligt at
se, om andelen af 65+ årig er steget eller faldet
i perioden. Figuren viser, at samtlige sogne har
oplevet tilgang i antallet af borgere over 65 år.
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Demografisk udvikling
Kommunen gør sit for at forudse befolkningsudviklingen. I befolkningsprognosen for Ringkøbing-Skjern Kommune spår prognosen en
tilbagegang i indbyggertallet i hele kommunen
frem til 2026.

Befolkningstæthed
Antal indbyggere pr. km2
Torsted
Stadil
Hover

Befolkningsprognosen bekræfter de forskydninger, der allerede er i gang. Der forventes et
markant fald i indbyggertallet blandt de 0-59-årige, mens der forventes at ske en stigning i indbyggertallet blandt indbyggerne på over 60 år.
Størst tilbagegang forventes der på længere sigt
at være blandt børn i den skolesøgende alder14.

Vedersø
Hee
No
Tim

0

50 100 150 200 250 300 350

Figuren viser befolkningstætheden for hvert af
sognene i 2016. Befolkningstætheden er beregnet som antallet af indbyggere i det enkelte
sogn divideret med størrelsen på sognet (i km2).
Jo højere tallet for befolkningstæthed er, desto
flere indbyggere bor der pr. km2 i sognet. Tallene
i figuren er opgjort således, at sognet med den
lavest befolkningstæthed står først mens sognet
med den højeste befolkningstæthed står sidst.

De demografiske forskydninger er med til at sætte rammerne for folks behov og de kommunale
prioriteringer. F.eks. har faldet i indbyggere i den
erhvervsaktive alder en negativ indflydelse på
indkomstbeskatningen, og det påvirker grundlaget for finansieringen af de offentlige velfærdsydelser.
Det er vigtigt at tilføje, at befolkningsprognosen
er en forventning, men ikke en garanti om en
fremtidig udvikling. Generelt er befolkningsprognosen er et vigtigt element i den kommunale
planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et
overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen. Prognosen danner dermed grundlag
for at planlægge by- og landdistriktsudviklingen
og vurdere kapacitetsbehovet for daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom
befolkningsprognosen også kan anvendes til
kommunens budgetlægning.

17

Organisering i civilsamfundet
De syv sogne, der udgør VestRum er organiseret
i 6 borger- og sogneforeninger. Henholdsvis Hee
Sogneforening, Hover Sogneforening, No Sogneforening, Tim Borgerforening, Torsted Sogneforening og Stadil-Vedersø sogneforening. Alle
borger og sogneforeninger har en lang tradition
for at varetage sognets interesser og involvere
borgerne i at skabe udvikling.
Ud over borger- og sogneforeningerne har
civilsamfundet et veludviklet rodnet i området.
Der er syv kirker med syv menighedsråd, der er
forsamlingshuse og kulturcentre og foreningslivet tilbyder adskillige forskellige muligheder for
at være aktiv. Der er to folkeskoler i henholdsvis Hee og Tim og 4 børnehuse i Hee, Hover,
Hover-Torsted, Stadil-Vedersø og 1 børnehave i
Tim. Der er desuden to friskoler, Friskolen i Hover
Torsted og Friskolen i Stadil-Vedersø samt en
efterskole i Vedersø.
Af idrætsfaciliteter er der Hee hallen, Tim Hallen,
Hover Hallen, Vedersø idrætsefterskole og No
sognehus. Ud over foreningerne er der en lang
række netværk og sociale grupper, der mødes i
forskellige interessefællesskaber.
I alle sogne er der en lang tradition for at klare
ting selv, fx. når der ikke længere er en folkeskole etablerer man en friskole, når der ikke
længere er transportmuligheder etablerer man
en kørselsordning, når der ikke er kommunal
opbakning til renovering eller udbyggelse af en
hal etablerer man en indsamling15.
Der er en høj grad af organisering og involvering i de enkelte sogne og også samarbejder på
tværs mellem sognene, men oftest med et meget
lokalt fokus.

Selvopfattelse og lokalhistorie
De 7 sogne og borgerne deler deres fælles
forankring i det vestjyske. De forstår sig som
vestjyske i kraft af sognenes placering, men i
høj grad også i forhold til at være en del af en
vestjyske mentalitet. Det er svært at sige entydigt, hvad dette betyder, men i en undersøgelse
om regional identitet foretaget af Lemvig Museum har man interviewet en række vestjyder,
der beskriver, hvilke egenskaber, de mener, er
karakteristisk for vestjyder. De peger på humor,
beskedenhed, gæstfrihed og hjælpsomhed. Men
også ord som flittige, foretagsomme, selvstændige og sparsommelige bruger de til at karakterisere vestjyder16.
Samtidig med en regional delt selvopfattelse har
de enkelte sogne gennem mange år arbejdet på
at indkredse det, der netop er specifikt for deres
sogn. Stadil-Vedersø byder på deres hjemmeside
velkommen til ”Vestjyllands lyse side”, hvor der
er flere solskinstimer og hvor man er gode til at
tælle de lyse timer16. Der er internt i geografien
flere stærke lokale kulturer og identiteter.
Styregruppen har med navnet VestRum forsøgt
at skabe en ny fælles identitetsmarkør, der spiller på det, der samler sognene. På hjemmesiden
for projektet forklarer styregruppen, hvorfor de
har valgt navnet:
”VestRum er sammensat af de to ord Vest og
Rum. Det kunne i og for sig være et bynavn, da
der findes flere byer i Danmark, der slutter på
-rum eller -um – for eksempel Hammerum eller
Humlum – der på olddansk betyder hjem. Vest
er den korte form af vestjysk eller Vestjylland.
Ordet er med til at placere landsbyklyngen rent
geografisk (…)
Rum dækker både over afgrænsningen rent geografisk eller fysisk. Men det dækker også over
muligheder. Samtidigt kan du sætte ordet rum
sammen med mange andre ord – for eksempel
tidsrum, livsrum, uderum og frirum.
Når vi sætter Vest og Rum sammen til VestRum
får vi så oveni et ord, der er en bøjning af det
latinske ord Vester, der betyder du, din og jeres.
Samlet set giver VestRum derfor mening, når området ikke ellers har haft eget stednavn gennem
tiderne. Vi kunne sikkert have fundet en længere
titel til projektet. Men for en flok ordknappe vestjyder, der gerne lever op til andres fordomme,
kan et enkelt ord dække over meget18”.
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Kommunikation
I etableringen af en landsbyklynge er kommunikation meget vigtig. Kommunikation handler
både om, hvordan styregruppen og de etablerede arbejdsgrupper kommunikerer med hinanden
og med borgerne, men det handler også om,
hvordan landsbyklyngen arbejder med at formidle budskaber udadtil. Eksempelvis hvordan
tilflyttere kan få viden om, hvad der gør området
attraktivt, og hvordan bosiddende borgere kan
danne sig overblik over, hvad der eksisterer af fritids- og aktivitetsudbud i de enkelt lokalsamfund.

Fællesbetegnelsen anvendes pt. allerede i de
situationer, hvor man arbejder på tværs af de
enkelte sogne. Der er f.eks. etableret et fodboldhold under navnet FC VestRum, hvor spillere fra
de syv sogne har slået sig sammen under det
fælles navn.
VestRum har flere eksempler på det, man kan
kalde stedbundne potentialer. Stedbundne
potentialer er unikke ressourcer relateret til en
geografisk lokalitet eller et område. Realdania
definerer stedbundne potentialer som følgende:

En god kommunikation af landsbyklyngens
egnsspecifikke kvaliteter er med til at skabe et
fælles billede af landsbyklyngen som en enhed,
der samarbejder og støtter hinanden med dét, de
hver især er gode til.

”Kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til
storslåede naturområder eller en levende lokal
håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan
også være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse, lokal viden og sociale netværk, der
er opstået over tid på et sted. Men potentialerne
kan ikke stå alene − de skal bæres frem af den
innovative idé og et engageret lokalsamfund
eller en driftig ildsjæl”19.
Stedbundne potentialer er vigtige at kortlægge
i arbejdet med landsbyklynger. De er vigtige,
fordi stedbundne potentialer er ressourcer, der
kan sættes i spil og være med til at brande
landsbyklyngen udadtil. Indadtil kan stedbundne
potentialer styrke borgernes bevidsthed om, at
de har noget unikt at byde på. Stedbundne potentialer virker samlende i forhold til at skabe en
fælles identitet på tværs af landsbyklyngen.
I VestRum er der f.eks. Lyngsmose, Kirken i Hover, Vedersø Klit, Hoverdal plantage, Kronheden i
Torsted og Stadil Fjord. Den vestjyske mentalitet
er også en markør, man kan dyrke som noget
egnsspecifikt.

I klyngen er der flere, meget stærke lokale
netværk med velfungerende kommunikationskanaler. Mange har været optaget af deres egne
lokale aktiviteter, og der har ikke været tradition
for at kommunikere struktureret med hinanden
på tværs af- og på vegne af hele geografien.
Det seneste halve år har Landsbyklyngeprojektet arbejdet med at etablere en platform til
at styrke kommunikationen på tværs af hele
geografien og i forhold til omverdenen. Som led
i udviklingen er der etableret en velfungerende
hjemmeside på domænet www.vestrum.dk. Der
er etableret et kommunikationsudvalg, der vil
arbejde med en kommunikationsplan. Kommunikationsudvalget der har taget navnet KommunikationsRum, og skal varetage koordineringen
og styringen af al ekstern kommunikation fra de
siddende arbejdsgrupper.
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Mødesteder
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet.
Ofte bliver mødesteders betydning først synlige,
når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke
blot forsvinder der et sted med en funktion, der
forsvinder også et rum for menneskeligt samvær,
mening, og muligheder for social udveksling.

Formelle mødesteder
Formelle mødesteder er designet
oppefra til bestemte aktiviteter fx
kirken, skolen eller hallen. Deltagerne
har en formel rolle som eksempelvis
menighedsmedlem, elev eller
foreningsmedlem. Man mødes med
en forventning om et forudbestemt
læringsudbytte, det er planlagt, hvad
man mødes om.

I dagligdagen styrker mødesteder det personlige
netværk, det sociale fællesskab og sammenhængskraften blandt borgere. Mødesteder har
således betydning for den enkeltes sundhed og
velbefindende. Sådan er det også i VestRum.
I forskningen omkring landsbyklynger anses
mødesteder som meget vigtige. For at få et godt
udgangspunkt i arbejdet med mødestederne i
VestRum er det derfor nødvendigt at se på, hvilke
funktioner og dermed potentialer, der ligger i de
forskellige typer af mødesteder. En nuanceret
forståelse af mødesteders betydning giver mulighed for senere at vælge ”hvilke heste” man vil
spille på, for at fremme og nå bestemte mål med
lokaludviklingen.

Uformelle mødesteder
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer måske med et formål,
men man mødes tilfældigt og
snakker om løst og fast. Der er ikke
et forudbestemt læringsudbytte.
Eksempler på disse mødesteder er
købmanden, genbrugsstationen og
stranden.

For at afgøre om et sted også er et mødested
kigger man på fire elementer. Disse er: 1) en
situation/handling, 2) en interaktion, 3) et sted og
4) læring. Er de fire elementer til stede, kan man
tale om et mødested. Et mødested kan således
både være fysiske rum som fx. skolen og forsamlingshuset, men også udendørsarealer som fx.
kajen på havnen og stranden20.

Tredje mødesteder
Tredje mødesteder er steder,
hvor det sociale samvær er det
primære formål. Det er ikke
forudbestemt, hvad læringsudbyttet
er. Eksempler på tredje mødesteder er
forsamlingshuset, kroen og den årlige
sommerfest.

Ud over dette kan man inddele mødesteder i tre
typer: formelle, uformelle og tredje mødesteder21.

I VestRum er der mange mødesteder. Både formelle, uformelle og tredje mødesteder.
I kapitel 5 bliver resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen gennemgået. Her vil de specifikke
mødesteder blive oplistet.
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Kommunalt samarbejde
Borgerne i de syv sogne har oparbejdet en
tradition og kultur for at samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune om flere ting.
Der er nedsat et Landdistriktsråd, som består af
repræsentanter valgt af områdets borger- og
sogneforeninger. Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation, som har til opgave at være
bindeled mellem borger og sogneforeninger og
kommunen i mange henseender.
Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget visionen - Naturens rige - som konkretiseres gennem
flere politikker bl.a. Planstrategien og Landdistriktspolitikken
I begge fremgår det, at borgerne og frivilligheden
i lokalsamfundene fremadrettet er højt prioriteret.
Planstrategien beskriver, hvordan tendenser i befolknings- og erhvervsudviklingen påvirker kommunen og udfordrer den kommunale økonomi og
offentlige service. Af samme årsag vil kommunen
nytænke og de kommunale kerne- og velfærdsopgaver. Kommunen giver kommunen udtryk for,
at det skal ske i samarbejde med borgerne:
”Den store indsats, der leveres af frivillige, bliver
i fremtiden en endnu vigtigere krumtap i at skabe
det gode liv for den enkelte borger” og
”Vi er fleksible i vores tilgang til borgeren, og
faciliterer samarbejdet, hvor der udvikles løsninger på borgernes udfordringer, ønsker og behov.
Kommunens rolle er at styrke meningsfulde relationer og møde borgeren i øjenhøjde. Vi tilrettelægger kommunale kerneopgaver sammen med
borgeren”22
De nævnte kommunale strategier viser en interesse og prioritering fra kommunes side om at
arbejde borgerorienteret. Sammenholdt med områdets tradition for samarbejde med Kommunen
giver det projektet et godt afsæt for det videre
arbejde.
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5.

Hvad mener borgerne i VestRum?

Borgerne i de syv sogne i VestRum er den vigtigste gruppe i landsbyklyngesamarbejde. Det er borgerne, der har viden om lokalområdet og hverdagslivet. Kombineret
med de faktuelle data om demografien og geografien tegner borgerne et billede af
VestRum med de potentialer og barrierer, der er for udvikling.
Dialogen med borgerne sker via borgerinvolvering. I VestRum er der afholdt et borgermøde
med op mod 100 deltagere, der har været iværksat en spørgeskemaundersøgelse og møder med
centrale aktører som fx skolerne.

Grundlæggende bygger borgerinvolveringen
på en bottom-up tilgang, der sætter det decentrale samarbejde i civilsamfundet i spil ud fra et
ræsonnement om, at borgerne har en afgørende
viden og evne til at se muligheder for udvikling
og tilpasninger i deres lokalområde.

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen 2016
Tidsrum
I perioden 12. januar til 8. februar 2016 er der foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i VestRum.
Kommunikation
Spørgeskemaundersøgelsen kunne tilgås på hjemmesiden www.VestRum.dk og er kommunikeret ud via lokalaviser, eksisterende hjemmesider og facebookgrupper, skoler, foreninger
og netværk.
Antal besvarelser
I alt har 225 respondenter besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Antallet af besvarelser
svarer til 6,5% af det samlede indbyggertal over 16 år i landsbyklyngens geografi.
Køn og alder
65 % af respondenterne er kvinder og 35 % er mænd. Gennemsnitsalderen for respondenterne er 54,2 år.
Bopæl
Der er besvarelser fra alle 7 sogne i undersøgelsen.
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Spørgerammen
I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt til
borgernes syn på lokalområdet, holdninger og
motivationer for at bo og leve i området samt
interesse i et udvidet klyngesamarbejde.
Undersøgelsen indarbejder også en række
spørgsmål, der belyser temaerne beskrevet
i kapitel 4. Der er vægt på selvopfattelse og
tilhørsforhold til lokalområdet, vaner i forbindelse
med arbejde samt holdninger til kommunikation,
frivilligt engagement i lokalområdet og mødesteders betydning.
Svarprocent
Med en samlet svarprocent på 6,5%, en gennemsnitsalder blandt respondenterne på 54,2 år kan
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ikke
bruges som en generalisering på vegne af de
syv sogne.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
I det følgende præsenteres resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er
angivet i procent og teksten med fed skrift citerer
formuleringen fra spørgeskemaundersøgelsen.
I parentes er angivet, hvor mange personer, der
har besvaret de enkelte spørgsmål.
Tilfredshed og tilknytning
Et godt udgangspunkt for arbejdet med lokaludvikling er at undersøge borgernes generelle
tilfredshed med og tilknytning til deres lokalområde.
Samlet set, hvor tilfreds er du med at bo i området? (n=197)
Meget utilfreds
og utilfreds

5%

Det betyder, at respondenterne i undersøgelsen
først og fremmest formidler en række personlige
indsigter og perspektiver for udvikling. Respondenterne taler således ikke på vegne af hele
landsbyklyngen, men som en række kompetente
borgere, der bidrager til at nuancere styregruppens forståelse af de muligheder og barrierer,
der er for udvikling.
Resultaterne af undersøgelsen kan således bruges til to ting. For det første til at give en karakteristik af de borgere, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen for dermed forholder sig aktivt
til landsbyklyngesamarbejdet. For det andet
bidrager resultaterne med viden til styregruppen.
De borgere, der har besvaret undersøgelsen formidler et udsnit af lokale opfattelser. De forskellige opfattelser giver styregruppen et nuanceret
grundlag til at træffe beslutninger.

Ja

Meget tilfreds og
66%
tilfreds

95%

Diagrammet illustrerer at 95% samlet set er meget tilfredse og tilfredse med at bo i området. 5%
er utilfredse eller meget utilfredse.

Betragter du dig som tilflytter eller indfødt? (n=
213)

Indfødt

36%
Tilﬂytter

64%

36% betragter sig som indfødte og 64% som
tilflyttere. Det er naturligt at antage, at jo længere tid man har boet i området, jo stærkere
er ens stedsidentitet. Tesen er her, at man med
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tiden lærer de lokale forhold at kende, udvikler
personlige relationer og netværk, hvilket styrker
det lokale tilhørsforhold. Når man har et lokalt
tilhørsforhold – eller gerne vil have et – stiger
motivationen for at engagere sig lokalt, og det er
godt for landsbyklyngesamarbejdet.
Ud fra denne tese er det relevant at se på
sammenhængene mellem hvor længe man har
boet i området og tilhørsforhold til området. Og i
forlængelse heraf, hvad tilhørsforholdet betyder
for motivation og potentialer til at engagere sig i
frivilligt arbejde i lokalområdet.
I hvor høj grad føler du en tilknytning til området? (n =206)
Slet ikke

6%

I meget
høj grad

10%

I mindre grad

43%

I høj grad

41%

10% af respondenterne føler i meget høj grad tilknytning til området, 41% i høj grad, 43% i mindre
grad og 6% føler slet ikke tilknytning til området.

Analysen viser også, at dem, der har boet længst
tid i området, føler den højeste grad af tilknytning. 68% af dem, der altid har boet i området føler en høj grad eller meget høj grad af tilknytning
til området. Til sammenligning hermed svarer
kun 33% af dem, der har i området mellem 0-3 år,
at de føler en høj eller meget høj grad af tilknytning til hele området.
Tilknytning og stedsidentitet er således fleksible
størrelser der stiger proportionelt med, hvor længe man har boet i området.
Da landsbyklyngesamarbejde handler om at tilpasse og udvikle de enkelte landsbyer og deres
potentialer i samarbejde med andre landsbyer,
er det interessant, men ikke overraskende, at
langt flere orienterer sig i forhold til deres eget
område, end i forhold til området som en helhed.
Det indikerer, at borgerne som udgangspunkt ser
sig som en del af et lokalt fællesskab mere end
de ser sig som del af et fællesskab på tværs i
klyngens geografi.
I kommunikationen med borgerne om mulighederne i landsbyklyngesamarbejdet ligger der
derfor en opgave i at arbejde med at formidle,
hvad de enkelte lokalsamfund kan høste af
samarbejdet på tværs. Men der ligger også en
opgave i at formidle, hvad det kræver at etablere
et fællesskab som landsbyklynge.

Respondenterne svarer også på spørgsmålet:
I hvor høj grad føler du dig som en tilknytning
til det sogn, du bor i?” (n=202).
På det spørgsmål svarer 37% af respondenterne,
at de i meget høj grad føler en tilknytning til det
sogn, de bor i. 42% føler en høj grad af tilknytning, 21% en mindre grad og 1% føler slet ikke
tilknytning til det sogn, de bor i.
Det er generelt for respondenterne, at de føler
en stærkere tilknytning til det sogn de bor i, end
de føler tilknytning til området som helhed.
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Frivilligt arbejde og potentiale
I landsbyklyngesamarbejde er borgernes engagement en præmis for at få tingene til at lykkes.
Det er borgerne, der har viden, netværk og
kontakter, og det er borgerne der investerer tid i
at skabe udvikling.

54% af respondenterne angiver, at de i meget høj
grad er enige, 39% i høj grad mens 6% angiver at
de i mindre grad er enige.

Derfor er det relevant at se på borgernes frivillige engagement. Det giver en viden om udgangspunktet for involvering og borgerdreven udvikling
i landsbyklyngen.
Deltager du i frivilligt arbejde i området?
(n=203)
Ikke pt. men vil gerne...

Sammenholder man den brede villighed til at
yde en frivillig indsats med holdningen til, at det
gør en forskel at borgerne involverer sig aktivt,
kan man konkludere, at VestRum har et godt
udgangspunkt og potentiale for borgerdreven
udvikling af lokalområdet.
En nærmere analyse viser, at der ikke er nogen
forskel blandt tilflyttere og indfødte til hvorvidt
det gør en forskel, at involverer sig aktivt i udviklingen.
Men hvem er de aktive borgere?

1%
Nej

32%
Ja

67%

Tabellen viser, at 67% deltager i frivilligt arbejde,
32 % deltager ikke, mens 1% angiver, at de gerne
vil kontaktes om mulighederne.
Sammenligner man med landsdækkende undersøgelser om deltagelse i frivilligt arbejde er
det 35% af befolkningen, der har udført frivilligt
arbejde inden for det seneste år23.
Blandt respondenterne i VestRum er der større
villighed til at yde en frivillig indsats - eller engagement i lokalområdet - end det er tilfældet på
landsplan.
I forlængelse heraf bliver borgerne spurgt:
Er du enig i, at det gør en forskel, at borgere
involverer sig aktivt i udviklingen af området?
(n=203).

Undersøgelsen kan fortælle, hvordan sammenhængen er mellem deltagelse i frivilligt arbejde
og hvor længe man har boet på i området.
Resultaterne viser en jævn fordeling mellem de
grupper, der har boet i forskellige antal år i geografien. En gruppe skiller sig dog. Dem der har
boet i området mellem 0-3 år deltager markant
mindre i frivilligt arbejde. I denne gruppe deltager kun 11%. I modsætning hertil er der indenfor
de andre grupper 4-9 år 68 %, 10-19 år 77%, 20+
år 71 % og altid 68 %.
Tilflytterne, der har boet 0-3 år i landsbyklyngens geografi kan således opfattes som en potentiel vækstgruppe, da tilflyttere typisk vil være
interesseret i at lære lokalområdet at kende og
ikke som udgangspunkt kender mulighederne for
det frivilligt engagement.
Hvad angår dem, der har boet hele livet på
egnen kan man have tendens til ikke at spørge
disse, om de har lyst til at engagere sig i lokalt
frivilligt arbejde, fordi man antager, at de i forvejen kender mulighederne. Dog viser undersøgelser på landsplan, at 52% kommer i gang fordi de
bliver personligt opfordret samt at 12 % aldrig er
kommet i gang fordi de ikke er blevet spurgt24.

I mindre grad

6%

I høj grad

39%

I meget
høj grad

54%
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Aktivitetsudbud
Aktiviteter er med til at gøre et område attraktivt
for potentielle tilflyttere og skabe livskvalitet
for borgerne. Typisk tager en aktivitet afsæt i et
interessefællesskab, hvor en gruppe mennesker
mødes. Herved har aktiviteter også en social
dimension med betydning for den enkelte. Det
er derfor relevant at kortlægge borgernes syn
på aktivitetsudbuddet i området. Det fortæller
noget om områdets attraktionsværdi i forhold til
at kunne dyrke fritidsinteresser og mødes med
andre gennem dette.

Dem der giver udtryk for, at de savner mulighed
for at dyrke fritidsinteresser har mulighed for at
svare, hvad de savner. Det benytter 40 respondenter sig af.
Analysen viser, at respondenternes ønsker
primært samler sig om et fitnesscenter, der er
desuden flere der efterspørger mulighed for at
dyrke yoga, ligesom flere fælles aktiviteter for
børn og unge og et bredere udvalg af idrætsgrene efterspørges.

I undersøgelsen svarer 91% af respondenterne, at
de har en fritidsinteresse. 9% har ikke (n=201).
Dem, der har en fritidsinteresse svarer på spørgsmålet:
Kan du dyrke din fritidsinteresse lokalt? (n=174)

Nej

24%
Ja

76%

I undersøgelsen peger flere respondenter også
på mulighed for at udvikle de eksisterende
tilbud:
”Tilbyde noget større og bedre færre steder i
VestRum. Del aktiviteterne ud, så alle sogne får
deres område. Ex. ville det være smart, hvis Vedersø får et ”elite-springhold” osv. (borger).
”Man bør samarbejde omkring idrætten, sporten
og atletikken i området. Alle sogne er aktive
inden for idrættens og sportens verden og er i
visse sportsgrene rivaler. Man kan få kortlagt en
gang for alle, hvilke sportsgrene der kan tilbydes
i de andre sogne eksempelvis ridning, skydning
osv. som ikke er så normalt som fodbold og badminton (borger).
Citaterne viser, at flere borgerne ser potentialer
i et styrket samarbejde på tværs mellem foreningerne.

Af dem, der har en fritidsinteresse angiver 76%,
at de har mulighed for at dyrke interessen lokalt.
Det tyder på et aktivitetsudbud, der tilfredsstiller
de flestes behov.
Borgerne svarer også på spørgsmålet:
Savner du muligheder for at dyrke fritidsinteresser? (n=190)

Ja

Hvilken afstand er du villig til at transportere
dig for at dyrke dinfritidsinteresse? (n=174)
På spørgsmålet svarer 33% 0-9 km, mens 41%
svarer 10-19 km og 18% svarer 20-29 km.
Mange er villige til at bevæge sig for at dyrke
deres fritidsinteresse. Ifølge undersøgelsen vil
flere i praksis være villige til at bevæge sig rundt
i klyngen efter aktiviteter, hvis det blev aktuelt
at slå hold sammen eller oprette nye fælles
aktiviteter.

22%
Nej

78%

78% af respondenterne savner ikke muligheder
for at dyrke fritidsinteresser.
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Bopæl og arbejde
Afstand mellem bopæl og arbejde er et afgørende parameter for bosætning. I 2013 havde
gennemsnitsdanskeren 19,9 km på arbejde25.

Hvilken transportform bruger du? (n=157)
Offentlig transport

1%
Går, cykler
eller kører
knallert

Afstand mellem bopæl og arbejde er ikke bare
et spørgsmål om det fysiske antal kilometer. Transportmuligheder og pendlingstid har
også betydning for den enkelte. På landet vil
der typisk være færre muligheder for offentlig
transport og dermed et større behov for egen bil,
samtidig kan der tilbagelægges længere afstande på kortere tid. I undersøgelsen er det derfor
relevant både at se på afstande, transportform
og tidsforbrug.

16%
Egen bil

83%

83% af respondenterne kører i bil og kun 1% tager med offentlig transport. Der er således mere
udbredt at gå, cykle eller køre på knallert til og
fra arbejde end at rejse med det offentlige.
Ser man landsgennemsnittet er det 64 % af danskerne, der kører i personbil på arbejde26. VestRum ligger et godt stykke over gennemsnittet.

I alt 77% af respondenterne i undersøgelsen har
tilknytning til arbejdsmarkedet, heraf er de 65%
lønmodtagere og 12% er selvstændige.
De erhvervsaktive svarer på spørgsmålet:
Arbejder du i et af de syv sogne? (n=159)

Undersøgelsen ser også på afstand mellem
bopæl og arbejde:
Hvor langt har du til arbejde? (n=157)

Ja

30%

46+ km.

7%

Nej

70%
20-45 km.

30%

0-9 km.

41%

10-19 km.

70% svarer, at de ikke arbejder i et af de syv sogne. 30% angiver, at de arbejder i området.

22%

Sammenlagt har 59% af pendlerne mere end 20
km. på arbejde. En forholdsvis stor gruppe 41%,
angiver, at de har 0-9 km.
30 % af de erhvervsaktive er beskæftiget i lokalområdet og en endnu større gruppe har mellem
0-9 km til arbejde.
I forhold til tidsforbrug angiver 75% af respondenterne, at de bruger 0-30 minutter på at komme
på arbejde. 24% angiver 30-60 minutter og 1%
angiver over 1 time. I den offentlige debat hører
man ofte det synspunkt, at man må bruge meget
tid på at pendle, når man bor på landet. I forhold
til respondenternes besvarelser passer dette
ikke i forhold til arbejde. Her angiver 75 %, at de
bruger 0-30 min. på at komme på arbejde.
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Kommunikation
I landsbyklyngesamarbejde handler kommunikation både om, hvordan borgerne finder oplysninger om lokale forhold samt om, hvordan de
fremadrettet ser dette behov bedst dækket.

Når folk skal pege på de bedste informationsveje
fremadrettet, er de sociale medier topscorer med
48%. Herefter kommer internettet med 43 %.
Det er interessant at andre kommunikationsformer er kraftigt på retur. Lokalaviser og sogneblade er på retur, men mest markant er mund til
mund metoden. Det personlige møde mellem
mennesker, hvor man udveksler viden om lokale
forhold får ikke så høj score fremadrettet.

I undersøgelsen svarer borgerne på spørgsmålene:
Hvis du skal søge oplysninger om lokale forhold – hvor søger du så disse? (n=184)

Hvilken kommunikationsform er fremadrettet
den bedst mulige i forhold til oplysninger om
lokale forhold? (n=184)

Kommunikationsgruppen overvejer at etablere
en sms-tjeneste eller en app med nyheder og
kalender og derfor er de informationskanaler
kommet med i spørgsmålet om fremadrettede
kommunikationsveje. 34% peger på en App og
19% peger på Sms tjeneste.

Respondenterne har valgt en eller to informationskanaler. Oversigten viser, hvile kommunikationskanaler respondenterne har vægtet.

Der bliver tilføjet, at der mangler en samlet indgang til lokal information – og det er netop det,
man vil etablere med VestRums hjemmeside.

Og:

Internettet

Styregruppen besluttede i efteråret 2015 at etablere en hjemmeside til at samle og dele informationer om hele området. I forhold til at udbrede
kendskabet til VestRum er det derfor relevant at
se på, hvor mange, der kender VestRum og hvor
de har hørt om VestRum.

53
43

Sociale medier

36
48

Lokalaviser

Har du hørt om Landsbyklyngen VestRum? (n=
184)

24
13

Mund til mundmetoden

9

33

Nej

14%
43
33

Lokale
sogneblade

Sms-tjeneste

Ja

19

App med nyheder
og kalender

86%
34

0
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I dag

50
Fremtiden

I forhold til respondenternes nuværende måde
at søge oplysninger om lokale forhold, viser
resultat, at respondenterne idag søger oplysninger om lokale forhold på internettet og via
sociale medier samt i sogneblade og via mund til
mund-metoden.

I alt har 86% af respondenterne hørt om VestRum. 14 % har ikke. Analysen viser, at 55% har
hørt om VestRum via de sociale medier, 49% via
mund-til-mund metoden og 26% via lokalaviser
mens 23% har hørt om VestRum via internettet.
De sociale medier har således været den stærkeste metode, når det gælder om at formidle et
nyt budskab.
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Respondenterne har også mulighed for at svare
uddybende på spørgsmålet:
Hvad ved du om landsbyklyngen VestRum?
Følgende svar er registreret:

”Det er et initiativ til at styrke samarbejdet
mellem 7 sogne. Kan ses som modvægt til øget
indbyrdes konkurrence, og som et forsøg på at
imødegå affolkning af yderområder”
”Fællesskab til stort og småt for sognene omkring os. Det er kun fantasien der sætter grænser
og ildsjælene”
Respondenterne giver udtryk for at VestRum er et
samarbejdsprojekt, der skal styrke udviklingen af
området, hvilket er ganske fint i tråd med kernen
i projektet.
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Mødesteder
Som beskrevet i kapitel 4 har mødesteder stor
betydning for hverdagslivet. Mødesteder giver
folk mulighed for at udveksle informationer og
spørge ind til hinandens liv, hvilket er med til at
styrke sammenhængskraften i lokalsamfundene.
I undersøgelsen vurderer borgerne en række
mødesteders betydning.

Det er interessant, at de tre mest betydningsfulde mødesteder: Haller og klubhuse, skole og
forsamlingshuse repræsenterer de tre forskellige
typer mødesteder, der tidligere er beskrevet. De
formelle, de uformelle samt de tredje mødesteder. Som beskrevet i kapitel 4 har de tre typer
mødesteder forskellige spilleregler og funktioner
i hverdagslivet.

I hvor høj grad har følgende mødesteder betydning for dig? (n=181)

Hvor de formelle mødesteder, skole og børnehaver, har et klart sigte og et planlagt læringsudbytte, har de uformelle som fx dagligvarebutikker
en mere tilfældig og åben karakter i forhold til
det folk mødes og snakker om. Ved de tredje
mødesteder - forsamlingshusene - er det sociale
samvær det primære formål.

Haller og klubhuse

Kirker og
menighedshuse

32

46

Dagligvarebutikker

54
Forsamlingshuse

Offentlige
institutioner
(skole og børnehaver)

18 7

75

21
32

63
66

31

14
6

17 17

Meget høj og høj grad
I mindre grad
Slet ikke

Flest respondenter tillægger haller og klubhuse stor betydning. 75% af de adspurgte mener,
at haller og klubhuse i meget høj- og høj grad
har betydning for fællesskabet. Herefter følger
offentlige institutioner 66%, forsamlingshuse og
dagligvarebutikker henholdsvis 63% og 54%.
32% inden for Kirker og menighedshuse.

Ser man på analysen af mødesteder I VestRum
er kirker og menighedshuse samme type mødesteder som skoler og børnehaver. Det er formelle
mødesteder, hvor læringsudbyttet og formidlingen sker ”oppefra og ned”.
Målgrupperne af borgere, der benytter henholdsvis skole og børnehaver samt kirker og menighedshuse er ikke identiske, da institutionerne
typisk henvender sig til børnefamilier og unge,
mens kirker og menighedshuse også har et ældre segment brugere. Ser man alene på typen af
mødestedet er både skole og børnehaver samt
kirken og menighedshuse formelle mødesteder,
og at dømme alene ud fra type mødested er de
to mødesteder i princippet i konkurrence med
hinanden om borgernes ’likes’. Ud fra respondenternes svar står kirker og menighedshuse
overfor en udfordring i forhold at udvikle sig som
mødested med betydning for den enkelte. Dette
er interessant fordi Folkekirken er en betydningsfuld institution i Danmark. På landsplan er 77 %
af befolkningen medlem og ser man specifikt på
tilhørsforholdet til folkekirken i VestRum er 90%
af indbyggerne medlem af Folkekirken27. Det er
væsentligt over landsgennemsnittet, men afspejler sig ikke umiddelbart blandt respondenterne i
mødestedets betydning.
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Med et åbent spørgsmål inviteres borgerne også
til at pege på andre mødesteder, både indendørs
og udendørs, der har betydning for borgerne i
området.
Har du kendskab til andre indendørs mødesteder, der har betydning for borgere i området?
(n=32)
Det er der 32 borgere der har svaret på

Formelle

Uformelle

Tredje

Tim hallen

Kaj Munks præstegård

Forsamlingshusene

Billard stue, hover

Muldbjerg Mølle

Stationen i Tim

Fitness og Motion

ICs hus

Ridehaller
Hallen i Vedersø
Hover fritids- og kulturcenter

Har du kendskab til andre udendørs
mødesteder der har betydning for
borgere i området (n=58)

Formelle

Uformelle

Tredje

Flugtskydebanen i Hvingel

Naturen:

Legeplads

Arbejdspladser

Sportspladser og boldbaner

Ride faciliteter

Kvindelunden i Hover

De unge mennesker bruger Stadil
Fjord og Jeppes sø (privat i Tim)

Cykelbaner

Skov og plantager, by- og skoleskov, sogneparker og anlæg

Hover Fritidscenter

Hee fiskepark.
Parken ved IC´s hus

Hoverdal
Shelterpladser
Lyngsmosefæstningen
Stranden, Stadil fjord og badesøer

Analysen viser, at området har mange både formelle, uformelle og tredje mødesteder.

Styregruppen vil arbejde videre med kortlægningen af mødesteder og indkalder lederne af de
forskellige mødesteder til dialogmøder.

Undersøgelsen giver ikke svar på, hvilke mødesteder der har størst betydning - men giver et
blik på antallet og variationen af eksisterende
mødesteder, hvor folk mødes i forskellige sammenhænge
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6.

De næste skridt for VestRum

Nærværende rapport vil sammen med borgermødet, møde med skolerne og styregruppens indgående kendskab til området, give styregruppen en baggrund for det
videre arbejde med Landsbyklyngen.
Vision, indsatsområder og milepæle
Styregruppen skal fremadrettet arbejde med at
formulere en vision, indsatsområder og milepæle
for arbejdet med udviklingen af VestRum.
En af udfordringerne for VestRum er det faldende befolkningstal, en voksende gruppe ældre
og færre i den erhvervsaktive alder. På den
baggrund står VestRum over for en udfordring i
forhold til at opretholde det nuværende niveau
for den kommunale service.
I det videre arbejde med de udfordringer er der
brug for et styrket samarbejde mellem kommune
og civilsamfund om nye løsninger og tilpasninger. Der ligger et potentiale i at styrke dialogen
mellem borgerne og kommunen, så borgernes
viden om lokale behov bliver integreret i de kommunale løsninger. Styregruppen bag VestRum
er en oplagt samarbejdspartner for kommunen i
forhold til denne udfordring.
På et mere administrativt plan ligger der et arbejde med at tilpasse service og aktivitetsudbud til
de forskellige målgrupper.
Erfaringer fra norsk og svensk forskning viser, at
det er væsentligt at forholde sig aktivt til målgrupper, når man arbejder med lokaludvikling.
Alt for mange lokalsamfund, der arbejder med
lokaludvikling og bosætning søger at tiltrække
børnefamilier, hvilket giver øget konkurrence. Der
er store gevinster ved i stedet at tænke strategisk omkring målgrupper, og tilbyde noget unikt
som efterspørges af specifikke målgrupper28.

Kommunikation og involvering
Nærværende rapport giver ikke et fuldstændigt
billede af VestRum med de idéer, drømme, muligheder og udfordringer, der er for fremtiden. Med
deltagelse af ca. 100 borgere på borgermøde og
225 borgere i spørgeskemaundersøgelsen er det
stadig en opgave for styregruppen at nå ud til
flere borgere og aktører i området.
Styregruppen skal arbejde med kommunikation
og involvering. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er der mange i VestRum, der er involveret i
frivilligt arbejde i deres fritid. Det peger på samfundssind og potentiale for at engagere lokalbefolkningen i VestRum. Samtidig er der mange, der
har en stor tilknytning til deres sogn, men ikke til
Landsbyklyngen som helhed.
Det er en udfordring at arbejde med involvering
på tværs af geografien i VestRum. I spørgeskemaundersøgelsen er der flere respondenter, der
peger på, at der er behov for at lære hinanden at
kende:
”Der skal måske bruges kræfter på at ”sælge”
sognene til hinanden så vi kan give lidt til hinanden - ”fællesskab” (borger). Og
”Lær de syv sogne at kende. På skift kunne de
syv sogne afholde et aktivitetsarrangement i sognet. En søndag formiddag for hele familien, bare
et par timer, en gå tur, spille spil, en forhindringsbane, et eller andet kendetegnende for netop det
sogn. Alle kan være med, formål at lære hinanden at kende” (borger).

De erfaringer kan styregruppen arbejde med, fx
ved at pege på områder man ønsker at profilere i
forhold servicetilbud eller aktiviteter, der efterspørges af specifikke eller smallere målgrupper
med specifikke krav og ønsker.
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Styregruppen kan være med til at sikre, at der
nedsættes arbejdsgrupper, der arbejder på tværs
og har fokus på at lave aktiviteter, der netop
fremmer kendskabet til hinanden på tværs og
kommunikation af projektet.

Organiseringen og forankring
Samtidig med, at styregruppen arbejder med vision, mål og milepæle, kommunikation og involvering skal styregruppen arbejde med organisering
og forankring af projektet.

En anden måde at skabe involvering på, er at
komme i dialog med nogle af aktørerne i området.

Rekruttering til bestyrelsesarbejde eller arbejde i en styregruppe er ofte en udfordring. Det
er vanskelig at skaffe kandidater til poster med
mere generelle opgaver. I VestRum kan der være
mulighed i at rekruttere frivillige, som arbejder i
grupper med afgrænsede opgaver, men under
én samlende styregruppe.

Styregruppen har taget initiativ til at supplere
borgerundersøgelsen ved at gennemføre dialogmøder med repræsentanter fra skolerne, præster
og menighedsråd og ledere af idrætsfaciliteter.
Her vil styregruppen spørge ind til lokale aktørers perspektiver på samarbejde og udviklingspotentialer.

På den måde kan den enkelte vælge lige netop
den opgave som forekommer interessant, overkommelig og afgrænset. Det er uden tvivl en
organisations form, som har fremtiden for sig.
Udviklingsplan
Rapporten vil sammen med borgermødet, spørgeskemaundersøgelsen og interessentmøderne
sætte styregruppen i gang med at udarbejde en
konkret udviklingsplan for området. Dette arbejde forventes at gå i gang i efteråret 2016.
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