
FOR VESTRUM 
STRATEGIPLAN 



Strategiplanen for VestRum er udarbejdet 
af styregruppen for VestRum i samarbejde 
med Sekretariat for Landsbyklynger, 2017. 
Strategiplanen er en del af pilotprojekt 
Landsbyklynger, der er finansieret af  
Realdania og DGI. 

Layout og tryk: DGI grafisk afdeling  
Vingstedvej 1, 7182 Bredsten.

www.landsbyklynger.dk

2 



1. INDLEDNING

2. VESTRUM

3. VISION

4. INDSATSOMRÅDER

4.1 KOMMUNIKATION

4.2 NATUR OG FRILUFTSLIV

4.3 AKTIVITETER PÅ TVÆRS

4.4 ERHVERV

4.5 FORENINGSLIV

5. FREMTIDIGE INDSATSER

6. ORGANISERING OG FORANKRING

7. AFRUNDING

FOTOS

NOTER

4

6

8

9

9

10

12

13

14

16

18

20

23

23

INDHOLD

3 



I efteråret 2015 tog sogne- og borgerfor-
eninger i de syv sogne Hee, Hover, No, Tim, 
Torsted, Stadil og Vedersø i samarbejde 
med Ringkøbing-Skjern Kommune initiativ 
til at samarbejde på tværs, som en del af 
DGI og Realdanias projekt Landsbyklynger.  
Udgangspunktet for projekt Landsbyklyn-
ger er en hypotese om, at landsbyer står 
stærkere, når de står sammen. 

Der blev etableret en styregruppe med repræ-
sentanter fra de syv sogne, og styregruppen gav 
landsbyklyngen og samarbejdet navnet VestRum. 
Siden har styregruppen været i dialog med borger-
ne om udviklingsmuligheder, behov og løsninger, 
der er udarbejdet en rapport om området, etableret 
en fælles hjemmeside og nedsat en række arbejds-
grupper. 

Denne strategiplan skal fungere som et pejlemær-
ke for den langsigtede udvikling af VestRum. Den 
bygger på styregruppens arbejde og udspringer af 
projekt Landsbyklynger, men peger i høj grad ud 
over projektet. Med strategiplanen og etableringen 
af en fælles organisering er der dannet et solidt 
fundament for det fremadrettede arbejde. 

Strategiplanen består af en kort beskrivelse af 
landsbyklyngen VestRum. Dernæst følger en vision 
for samarbejdet samt en beskrivelse af de valgte 
indsatsområder. Strategiplanen afsluttes med en 
beskrivelse af den organisering, der fremadrettet 
står bag og koordinerer arbejdet i VestRum.  

INDLEDNING 
1.

"Formålet med et formaliseret samarbejde 
er at være bindeled mellem de syv sogne. 
Det er ikke styregruppens mål og opgave, 
at der skal fratages sognene noget, men 
det er tid til at kaste bolden op i luften og 
se tingene fra en lidt anden vinkel, så man 
måske på sigt kommer frem til at bruge 
ressourcerne på en anden og mere hen-
sigtsmæssig måde, end man gør i dag"

Carsten Meller, formand for styregruppen
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VESTRUM 
2.

Landsbyklyngen VestRum blev etableret 
i oktober 2015 og omfatter de syv sogne 
Hee, Hover, No, Tim, Torsted, Stadil og 
Vedersø i den nordvestlige del af Ringkø-
bing-Skjern Kommune. VestRum dækker  
et areal på 269 km2 og har ca. 4450 indbyg-
gere.i

Styregruppen har med navnet VestRum skabt en ny 
fælles identitetsmarkør, som spiller på det, der sam-
ler sognene. Vest er den korte form af vestjysk eller 
Vestjylland, og ordet rum betyder hjem på olddansk.

Det er ikke meningen, at klyngens konstruerede 
fælles identitet skal erstatte det nære lokale tilhørs-
forhold til de enkelte sogne, men forventningen er, 
at det nye samarbejde på sigt kan skabe forståelse 
for, at man deler historie, skæbne og fremtid. 

VestRum er udfordret af den generelle strukturelle 
udvikling i samfundet samt en ændret befolknings-
sammensætning med flere ældre og færre i den 
erhvervsaktive alder. 

Tidligere var VestRum et livskraftigt landbrugsområ-
de med tilhørende serviceindustri. Landsbyerne var 
selvstændige enheder med hver deres skole, ple-

jehjem og købmand. I dag er det ændret markant. 
Der er stadig landbrug og en del små og enkelte 
større virksomheder i området, men meget er for-
svundet. Området bærer i dag tydeligt præg af, at 
de fleste erhvervsaktive pendler til de større byer. 

Befolkningen er ikke længere fast forankret i det 
sogn, de bor i. Tidligere var man en del af et aktivt 
fællesskab i det sogn, man boede og levede i, man 
mødtes jævnligt ved købmanden, deltog i arran-
gementer på de lokale mødesteder og tog del i de 
lokale foreningers aktiviteter. Alle kendte hinanden. 
I dag er sognene ved at udvikle sig til bosteder, 
hvor mange vægter individuelle ønsker og behov 
frem for fællesskabet. 

Alligevel er det indtil nu lykkedes de mange aktive 
foreninger i de syv sogne at skabe og fastholde et 
blomstrende foreningsliv. Det kniber desværre at 
skaffe frivillige og aktive nok til de mange aktiviteter, 
der udbydes. Der har længe været samarbejdet 
på kryds og tværs mellem de forskellige sogne 
og foreninger og med oprettelsen af VestRum er 
forventningerne, at dette samarbejde bliver mere 
formelt og udbredt.

6 



Tim Thorsted

Hee Hover

No

Vedersø

Stadil

7 



VISION
3.

At fastholde og videreudvikle  
VestRum som et attraktivt og  
dynamisk område.

1. Ved fælles indsats at skabe tillid, respekt 
og interesse for hinanden og styrke  
sammenholdet mellem sognene

2. Ved at samle og styrke de aktiviteter, der 
ikke længere kan opretholdes i de enkelte 
sogne

3. Ved at styrke området med nye tiltag inden 
for forskellige områder som f.eks. kommu-
nikation, natur og friluftsliv, aktiviteter på 
tværs, erhverv og foreningsliv 

4. Ved at blive en stærk medspiller i såvel det 
politiske som det erhvervsmæssige system
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INDSATSOMRÅDER
4.

Borgerne i VestRum har deltaget i en spør-
geskemaundersøgelse og et borgermøde, 
hvor de har peget på forskellige indsatsom-
råder. Styregruppen vil prioritere nedenstå-
ende indsatser i det fremadrettede arbejde 
med at fastholde og videreudvikle VestRum 
som et attraktivt og dynamisk område. 

4.1 KOMMUNIKATION 
Formål
at etablere en styrket og koordineret kommunikati-
onsindsats, der sikrer kommunikation både indadtil 
og udadtil. 

En styrket og koordineret kommunikationsindsats 
indadtil giver en bedre og mere tillidsfuld forståelse 
sognene imellem samt en bedre forståelse for, hvad 
VestRum er og fremover arbejder med. Samtidig 
giver den udadtil en stærkere branding af området.
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med 
kommunikation. Der er etableret en fælles hjemme-
side på domænet www.vestrum.dk og den fælles 
facebook-side @VestRumDK. På hjemmesiden 

skal der oprettes en fælles kalender med input fra 
hele VestRum. 

De mange aktiviteter skal synliggøres i en kalender, 
så man kan få et overblik over, hvad der tilbydes, 
benytte sig af de forskellige tilbud og sikre, at man 
får koordineret, så man ikke planlægger møder og 
aktiviteter oven i hinanden. På facebook-siden skal 
der bringes nyheder om, hvad der sker rundt om i 
de forskellige sogne. Der kommunikeres desuden 
løbende i de eksisterende lokale sogneblade samt i 
Lokalposten, som bl.a. dækker de syv sogne. 

"Fælles aktivitetskalender. Markedsfø-
ring af alle de dejlige naturperler vi har i 
området. Markedsføring i det hele taget af 
aktive sogne"

Borger, spørgeskemaundersøgelseii
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Kommunikation er det vigtigste element i VestRum, 
og kommunikationen skal fremadrettet styrkes 
yderligere. Kommunikationsplanen skal optimeres, 
og der skal etableres en stærk gruppe, som kan 
arbejde med kommunikation på flere niveauer. 

Med fokus på indsatsområdet kommunikation ar-
bejder VestRum i forlængelse af Ringkøbing-Skjern 
Kommunes planstrategi, hvor fokus blandt andet 
er på at formidle og synliggøre kommunens unikke 
kvaliteter: ”Vi gør op med den vestjyske beskeden-
hed og praler mere af vores område [...] Vi vil skabe 
og sprede små sensationer” (Ringkøbing-Skjern 
Kommunes planstrategi 2015, s.10iii).

4.2 NATUR OG  
FRILUFTSLIV  
Formål
at sikre tilgængelighed og fri adgang til naturen - 
små veje til store oplevelser.

Naturen fylder og betyder meget i VestRum. Mange 
har bosat sig i området på grund af den smukke 
og særprægede natur, og derfor er den et vigtigt 
element i samarbejdet mellem sognene. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder 
med naturen. De har i samarbejde med kommunen 
kortlagt mange af de gå-, cykel- og ridestier, der 
findes i de syv sogne. Materialet skal offentliggøres 
på forskellige medier, så det kommer flest muligt til 
gode. Samtidig skal der være synlighed omkring de 
mange andre muligheder som for eksempel skove, 

opholdssteder, havne, søer, shelter-, kano og fiske-
pladser, spisesteder og overnatningssteder. Der er 
også mange steder med historisk eller kulturhisto-
risk betydning og andre seværdigheder. Området 
byder ligeledes på mange muligheder for såvel 
fastboende, tilflyttere og turister. Derfor skal der 
udarbejdes materiale - både på dansk og udenland-
ske sprog om de mange attraktioner i VestRum.

Fremover er det vigtigt, at man får koordineret de 
mange tiltag, man arbejder med i forhold til natu-
ren, så det bliver sammenhængende projekter, der 
kommer alle til gode. Når der søges midler, er det 
en fordel at koordinere ansøgningerne, så man ikke 
modarbejder hinanden. Måske kan man med fordel 
flytte nogle projekter til VestRum-regi.

Med fokus på indsatsområdet Natur og friluftsliv ar-
bejder VestRum i forlængelse af Ringkøbing-Skjern 
Kommunes vision om Naturens Rige. Her står 
blandt andet: ”Naturen og livet i og omkring vores 
byer og landsbyer spiller en central rolle i mange 
borgeres liv [...] Tilgængelighed og fri adgang til 
naturen er en del af kommunens kerneopgaver. 
Naturen er et fordybelsesrum. Vi dyrker en form 
for ’allemandsret’ hvor dem, der benytter naturens 
rekreative muligheder også har ansvar for at værne 
om den" (Planstrategien 2015, s. 7)
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"Kanoture på VestRums vandveje, cykel-
ruter der forbinder området med indlagte 
fine pitstop evt. med overnatning [...] 
Gerne lidt originalt og lukus-agtigt" 

Borger, spørgeskemaundersøgelse

11 



4.3 AKTIVITETER  
PÅ TVÆRS   
Formål
at indbyggerne i de syv sogne lærer hinanden at 
kende. 

Et godt udgangspunkt for et stærkt samarbejde 
er, at man har kendskab til hinanden. Et sådant 
samarbejde kan bl.a. etableres ved at skabe nogle 
aktiviteter, der går på tværs af sognegrænserne.
  
Måske skal der tænkes nyt og etableres nogle nye 
traditioner, hvor VestRums unikke karakteristika 
kommer i spil. Det, som ikke findes andre steder. 
F.eks. kan der etableres en årlig Natur og kultur 
weekend, hvor man sejler i kano, cykler rundt eller 
flyver i luftballon mellem sognene. På den måde 
kan de enkelte sogne, foreninger, kunstnere eller 
erhvervsdrivende præsentere alt det, de er særligt 
stolte af. Der er mange interessante steder. Både i 

det fri, men også i eksisterende bygninger. Nye så-
vel som gamle og historiske. Kun fantasien sætter 
grænser. 

"Lær de syv sogne at kende. På skift 
kunne de syv sogne afholde et aktivitets 
arrangement i sognet. En søndag formid-
dag 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, spørgeskemaundersøgelse
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4.4 ERHVERV    
Formål
at fastholde og understøtte de erhvervsdrivende i 
området samt at hjælpe nye til at etablere sig. 

Der skal fokus på erhvervslivet, og der skal etableres 
et erhvervsforum i VestRum. Ved at skabe attraktive 
rammer for de erhvervsdrivende – både de nuværen-
de og dem der gerne vil etablere sig – skal området 
gøres attraktivt. En kortlægning og synliggørelse af 
erhvervslivet kan være med til at styrke området og 
de erhvervsdrivendes position. Sammen kan klyngen 
f.eks. sætte fokus på de tomme erhvervsbygninger, 
der findes i VestRum. Bliver de aktive igen, vil det 
være en styrkelse af hele området.

Med fokus på erhvervet som indsatsområde arbej-
der VestRum i forlængelse af Ringkøbing-Skjerns 
Kommunes planstrategi, hvor der er fokus på at 
skabe gode rammer for erhvervsudvikling: ”Vi skal 

udfordre lovgivningen, så der bliver rum til, at vi selv 
og andre investerer i vores område” (Planstrategien 
2015, s. 5).

"Hvordan får vi sat fokus på erhvervslivet, 
så det bliver udviklet og måske bliver et 
brand for området. Hvem husker ikke Tim 
Maskinfabrik? Hvem kender ikke begre-
bet Bornholmergrisen. Måske kan vi få et 
VestRum-lam?" 

Carsten Meller, formand for styregruppen

13 



4.5 FORENINGSLIV   
Formål
at styrke og udbygge muligheden for et aktivt liv, 
hvor alle skal have mulighed for at finde en aktivitet 
og en forening, de gerne vil være en del af.   

De mange aktive foreninger i de syv sogne gør 
et stort stykke arbejde for at holde liv i de utallige 
aktiviteter inden for bl.a. kultur, idræt og friluftsliv. 
Nogle aktiviteter er attraktive og velkørende, mens 
andre aktiviteter er under hårdt pres. Enten fordi 
man mangler frivillige eller deltagere. 

VestRum skal ikke fratage de forskellige foreninger 
deres aktiviteter, men i stedet være en platform for 
øget samarbejde på tværs af sognene. VestRum 
kan være der, hvor man over tid samler de aktivite-
ter, man ikke længere kan opretholde i de enkelte 
sogne. Et godt eksempel er fodboldholdet FC 
VestRum. Her er en gruppe oldboys spillere gået 
sammen om et fælles hold sognene imellem. 

Måske er det fremtiden, at vi tilbyder noget større 
og bedre, men færre steder i VestRum. Vi skal ac-
ceptere, at vi ikke alle sammen kan have det hele, 
men at aktiviteterne lægges der, hvor ressourcer er 
til det. I den fordeling er det vigtigt, at alle giver og 
tager, så de enkelte sogne fortsat styrkes gennem 
foreningstilbuddene.

Også her arbejder VestRum i forlængelse af Ring-
købing-Skjerns Kommunes planstrategi, som giver 
udtryk for, at man i kommunen: ”dyrker de lokale 

helte - dem som sætter aktiviteter i gang, styrker 
sammenholder og gør det sjovt at bo her [...] Vi vil 
puffe blidt til folk, så de kommer med i de aktives 
klub" (Planstrategien 2015, s. 6).

"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 bør en gang for alle kortlægge, 
hvilke sportsgrene der tilbydes i de andre 
sogne eksempelvis ridning, skydning osv. 
som ikke er så normalt som fodbold og 
badminton, som man vist godt kan tillade 
sig at antage som normale sportsgrene 
i sognene. Alle sportsgrenene i sognene 
skal selvfølgelig også være mulig for alle 
indbyggere i sognene. Der skal måske 
bruges kræfter på at "sælge" sognene til 
hinanden så vi kan give lidt til hinanden" 

Borger, spørgeskemaundersøgelse
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FREMTIDIGE 
5.

INDSATSER 

Nedenfor findes en række korte beskrivel-
ser af andre mulige fremtidige indsatser. 
Det er indsatser, som styregruppen gerne 
vil tage fat på, men ikke har ressourcer til 
lige pt. 

Infrastruktur 
Infrastrukturen i VestRum er under pres, så der skal 
lægges tryk på det politiske system for at oprethol-
de og udvikle en stærk infrastruktur i området. Sam-

tidig findes der passive ressourcer i form af busser 
ved skoler og plejehjem, som måske kan aktiveres?

Fiberbredbånd er fremtidens kommunikationsmo-
torvej. På nogle skoler er det tilgængeligt. Andre 
steder tilsyneladende uopnåeligt. Det er derfor 
vigtigt for arbejdet med bosætning, at der etableres 
fiberbredbånd i hele klyngen.
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Bosætning
Bosætning er en nødvendighed. Er der ikke nogen, 
der bosætter sig i VestRum, så er det umuligt på sigt 
at opretholde et godt serviceniveau. Der er mange 
forskellige indgangsvinkler til arbejdet med bosæt-
ning. F.eks. skaber flere arbejdspladser ikke nødven-
digvis flere tilflyttere. Mobiliteten i samfundet er høj, 
så folk bosætter sig i de områder, de finder attraktive, 
og det er subjektivt, hvad man finder attraktivt. Men 
sikkert er det, at der skal fokus på, at området skal: 
• Være pænt og tillokkende (gamle huse fjernes 

eller renoveres)
• Have et sundt foreningsliv man kan deltage i
• Give mulighed for at finansiere boligkøb (køb/

leje/alternative lånemuligheder)
• Give mulighed for at udfolde sine aktiviteter

Turisme  
Stadil-Vedersø proklamerer, at de er Vestjyllands 
lyse side, hvor solen skinner mere, og hvor man er 

god til at tælle de lyse timer. Det er et godt slogan 
og vi skal i VestRum være stolte af vores egn og 
arbejde med at styrke turismen. Turismen er og skal 
fremadrettet være en vigtig del af VestRum. Her er 
mange feriehuse, flere campingpladser og et stort 
flow af turister. Mest om sommeren, men vi kan øge 
tilbuddene og skabe turisme året rundt.

Mødesteder
Styregruppen har kortlagt de fleste mødesteder i 
VestRums geografi. Det er en opgave, der løbende 
bør følges op på, og resultaterne skal synliggøres 
for potentielle brugere og der skal arbejdes med 
at inddele mødestederne i kategorier, så man kan 
søge de mødesteder frem, som man har interesse 
i. De mange mødesteder vidner om et stort poten-
tiale i VestRum. Mange af mødestederne er til fri 
afbenyttelse, og de bør til stadighed tænkes ind i de 
mange aktiviteter i VestRum.
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ORGANISERING
6.

OG FORANKRING  

Samarbejdet mellem de syv sogne forank-
res fremadrettet i en ny organisering, der 
fungerer som talerør for hele området og 
varetager de opgaver, der giver mening for 
og styrker hele området. 

Den nye organisering hedder Styregruppen for Ve-
stRum, og den er dels løftet væk fra de forskellige 
foreninger i sognene og dels sikret en nær kontakt 
til og med de enkelte sogne, da styregruppemed-
lemmerne er repræsentanter fra hver af de syv 

sogne. I styregruppen arbejder repræsentanterne 
ikke længere for det enkelte sogn, men for at redefi-
nere de enkelte sognes rolle og fremtid inden for et 
klyngenetværk af sogne.

På stiftende generalforsamling 14.11. 2016 blev for-
eningen Styregruppen for VestRum etableret. For-
eningens formål er at understøtte den vision der er 
udarbejdet: at fastholde og videreudvikle VestRum 
som et attraktivt og dynamisk område.iiv  

Styregruppens medlemmer

Carsten Meller, Hee, formand

Brian Damgaard Husted Nielsen, Tim, 
næstformand 

Irvin Christensen og Jeanett Obel Holm 
No 

Michael Sjørvad, Hee

Ole Stampe og Vagn Graversen, Hover 

Palle Pedersen, Tim 

Poul Henning Holmgaard, Torsted

Else Trabjerg, Stadil-Vedersø
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Styregruppen for VestRum vil bl.a.
• styrke samarbejdet med de enkelte sogne- og borgerfor-

eninger 
• styrke samarbejdet med landdistriktsrådet og Ringkø-

bing-Skjern Kommune
• markere sig som et samlet talerør for de syv sogne 
• sikre at borgerne i området, som udgør den tredjestørste 

gruppe i kommunen befolkningsmæssigt, bliver hørt 
• sikre koordinering af de mange gode tiltag og aktiviteter
• sikre anvendelsen af Møllepenge og LAG-midler 
• sikre en sund økonomi i foreningen uden at fratage de 

eksisterende foreninger deres indtægtskilder 
• sikre god og fordomsfri kommunikation med de forskellige 

foreninger og borgere
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Arbejdet i VestRum fortsætter, men vi har 
brug for hjælp, hvis vi skal fastholde og 
videreudvikle VestRum som et attraktivt 
område i fremtiden. Fremtiden er ikke 
noget, der bare kommer. Fremtiden skabes 
af de valg, vi tager i dag. Vi vælger at stå 
sammen og arbejde for hele området.

AFRUNDING 
7.

Hvad ved du om Landsby
klyngen VestRum?
”Fællesskab til stort og  
småt for sognene omkring os. Det er  
kun fantasien, der sætter grænser -  
og ildsjælene” 

Borger, spørgeskemaundersøgelse
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"VestRum er stedet, hvor vi sammen 
styrker det, der allerede er og skaber 
noget helt nyt. Herude vestpå er vi kendt 
for at arbejde og kæmpe for det, vi tror på, 
og skabe resultater - vi har aldrig taget 
et afslag for at være endegyldigt. Det er 
den stædighed, den arbejdsomhed og 
til en vis grad nøjsomhed, der kendeteg-
ner vestjyderne, som vi nu skal forene 
i VestRum-samarbejdet. Formår vi det, 
kommer vi til at stå rigtig stærkt - både 
indad til og udad til." 

Carsten Meller, formand for styregruppen
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i Tal fra Rapport om Landsbyklyngen VestRum juni 
2016. Find rapporten på www.landsbyklynger.dk 

ii Citat fra anonym respondent i en spørgeske-
maundersøgelse, der som en del af projekt Lands-
byklynger, blev foretaget blandt borgere i området i 
perioden 12.01- 08.02.2016.  

iii Ringkøbing-Skjerns Kommunes Planstrategi 2015 
udfolder byrådets vision Naturens Rige. Med plan-
strategien sætter Byrådet en ny, ambitiøs retning for, 
hvordan vi arbejder med at skabe vækst og rammer 
om det gode liv. I strategien er der fokus på fire 
temaer som udnytter kommunens stærke potentia-
ler; Vækstjyderens hjem, Et liv i balance, Natur med 
pladsgaranti, Værtens bedste historie. https://www.
rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/planstrate-
gi-2015-naturens-rige

iv Foreningens vedtægter findes på hjemmesiden 
www.vestRum.dk

Fotos bragt med tilladelse af styregruppen  
for VestRum

NOTER FOTOS
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