
Beretning VestRum 2016 

 

I 2015 indgik Realdania og DGI et samarbejde omkring projekt Landsbyklynger. 

Hypotesen var, at landsbyer står stærkere, når de står sammen! 

 

I efteråret 2015 blev VestRum etableret som det 5. landsbyklynge samarbejde i Danmark, efter initiativ af 

Esben Midtiby fra No. I samråd med hovedforeningerne fra de syv sogne, blev Landsbyklyngesamarbejdet 

VestRum etableret mellem No - Hover - Torsted - Tim - Hee - Stadil - Vedersø og Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

 

Den 19. oktober 2015 blev der indkaldt til opstartsmøde i Tim Hallen, hvor lokaludviklingskonsulent Lise 

Grønbæk orienterede om det forestående projekt. Der var et godt fremmøde og god opbakning fra de syv 

sognes foreninger, og de der gik ind i styregruppen, har lagt et stort arbejde i at få 

Landsbyklyngesamarbejdet op at stå. Da Ringkøbing-Skjern kommune er medfinansier af projektet, var 

næstformanden af styregruppen på forhånd udpeget som værende repræsentant fra kommunen. 

Formanden blev fundet blandt de øvrige styregruppemedlemmer. 

 

Formålet med et formaliseret landsbyklyngesamarbejde er at være bindeled mellem de syv sogne, der er 

præget af at have mistet meget gennem de sidste 10 - 20 år, og helt naturligt værner alle om det, de har 

tilbage. Derfor er det heller ikke styregruppens mål og opgave, at der skal fratages sognene noget, men at 

kaste bolden op i luften og se tingene fra en lidt anden vinkel, så man måske på sigt, kommer frem til at 

bruge sine ressourcer på en anden og mere hensigtsmæssig måde, end man gør i dag! 

 

Man taler meget om yderområder og udkantsområder, og set fra den herskende, akademiske klasse fra 

Hovedstaden, er vi så sandelig et kulturløst og samfundsmæssigt stykke udkant, der kun belaster det øvrige 

samfund unødigt! Virkeligheden er en helt anden: Jylland og ikke mindst Vestjylland, står for omkring 2/3 af 

den samlede bruttonationale indtjening til samfundet, baseret på landbrug og industri. Til gengæld står 

hovedstadsområdet for ca. 2/3 af samfundets bruttoforbrug. Så i virkeligheden kan man slet ikke undvære 

yderområderne! Og det ved vi da godt! Og skal man tale om udkant, er København da væsentlig længere 

væk, end vi er! 

 

Ikke mindst på grund af flytning af arbejdspladser og det lave fødselstal, har mange landsbyer i 

yderområderne svært ved at fastholde deres eksistens. Men ikke i VestRum. Når man kigger på Ringkøbing-

Skjern kommunes egne tal for 2015, er der faktisk sket en forøgelse af indbyggertallet med 30 personer, 

hvoraf Torsted tegner sig for de fleste! Og hvis vi kigger lidt ensidigt på Hover, er det næsten ikke muligt at 

opdrive huse til salg! 

 

Og det kulturelle liv blomster gennem de mange aktive foreninger i de syv sogne. Her gør man et stort 

stykke arbejde for at holde liv i de mange tilbud, man tilbyder sognets borgere. 

Desværre kniber det mere og mere med at skaffe frivillige nok til de mange aktiviteter, ligesom man 

oplever vigende interesse for det man nu tilbyder. Alligevel holder man fast i udbuddet af aktiviteter, for 

man føler, at det er sognets sjæl og identitet, der er på spil! I stedet må vi erkende, at tingene ændrer sig. 

Det foreningsliv, der eksisterede for årtier siden, og som vi kender så godt, har ændret sig markant. Folk er 

ikke længere forankret i det sogn man bor i, det er let at finde lige præcis den aktivitet og 

fritidsbeskæftigelse, man ønsker, og man bevæger sig gerne langt for at nå de mål man har. 

Det er ikke længere nødvendigt at deltage i lokale aktiviteter for at følge med i, hvad der foregår lokalt. Den 

information man har brug for at få og ikke mindst den sladder man har behov for at give videre, foregår let 

og uhindret gennem Facebook og andre sociale medier.  



Man behøver ikke længere at møde andre mennesker! 

 

Alligevel ser man igen et stigende behov for, at mennesker mødes på tværs. Vi er trods alt sociale individer, 

men vi har ændret vores adfærd, - vi vil også andet og mere, end gå til gymnastik, fodbold og fitness. 

Det kan være svært for det enkelte sogn at følge op på, ikke mindst når der er knaphed på ressourcer.  

Vi må også erkende, at vi kan ikke blive ved med at rejse forsamlingshuse, haller, fitnesscentre og andre 

samlingssteder i alle sogne, for der er på sigt, ganske enkelt ikke brug for dem! 

I stedet skal vi sammen finde ud af, hvilke ressourcer vi kan byde ind med, og hvor de i fremtiden med 

fordel skal styrkes. Hvem kan tilbyde lige præcis det, man har brug for. Kan man flytte sig, kan man også 

flytte sig fra Vedersø til Torsted og fra Hover til Stadil og visa versa! 

Og det er lige præcis her, ideen om landsbyklyngesamarbejdet har sin styrke. Hvis vi overvinder den 

gensidige mistillid, og slår pjalterne sammen, kan vi løfte meget mere i flok, og dermed bevare området 

som et attraktivt sted at bo og ikke mindst leve. 

 

I styregruppen er vi meget opmærksomme på, at man ikke skal centralisere tingene i VestRum. Det har man 

allerede haft alt for travlt med i Stat, Region og ikke mindst vores egen kommune. Hvis kommunen med 

indgåelse af Klyngesamarbejdet VestRum havde regnet med, at vi ville pege på kommunale 

sammenlægninger og besparelser, har de regnet forkert. Til gengæld betragter vi kommunen som en aktiv 

medspiller, der er villig til at yde VestRum de nødvendige ressourcer, så det fortsat kan være en attraktiv 

del af kommunen. 

 

VestRum kan være der, hvor man over tid samler de aktiviteter man ikke længere kan opretholde i de 

enkelte sogne. Et godt eksempel er FC VestRum, hvor en flok halvgamle fodboldspillere har slået pjalterne 

sammen under det nye slogan.  

Og VestRum skal også være stedet, hvor vi sammen skaber noget helt nyt, for her ude 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 kendetegner 

vestjyderne, som vi nu skal forene i VestRum-samarbejdet. Formår vi det, kommer vi til at stå rigtig stærkt - 

både ind ad til, men også ud ad til i lokalsamfundet!  

Befolkningsmæssigt udgør vi den tredje største gruppe i kommunen, kun overgået af Ringkøbing og Skjern, 

hvilket vi burde kunne bruge politisk, hvis vi formår at stå sammen! 

 

 

Og der er nok at tage fat på for at VestRum også fremover bliver et attraktivt sted at flytte til og bo. 

 

Og hvad har vi så brugt det første år til? 

Efter opstartsmødet i oktober i Tim, har vi i styregruppen brugt meget tid på at få styr på os selv og ikke 

mindst, hvilken opgave vi har i forhold til de andre foreninger i sognene. Vi har fået lavet en 

organisationsplan, der er åben for fremtidens aktiviteter og et overordnet mål:  

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

 

Med organisationsplanen, hvor vi bevidst løftede VestRum væk fra de forskellige foreninger i sognene, 

udarbejdede vi vores vedtægter, som vi skal have godkendt på generalforsamlingen i dag. 

 

I styregruppen er vi meget bevidste om, at man som repræsentant fra sit sogn ikke sidder der for at 

varetage sognets egne interesser, men forsøger at varetage VestRums interesser, så alle sogne bliver 

styrket gennem det formelle samarbejde. Vores møder har vi bevidst holdt på skift rundt i sognene, for 

dermed at stifte kendskab til nogle af de mange tilbud vi har at byde på! 

 



Vi lavede en netbaseret spørgeskemaundersøgelse og afholdt et borgermøde i Tim Hallen i januar, hvor 

godt 100 var mødt frem. Her spurgte vi ind til, hvad man forventede, at styregruppen arbejdede videre 

med. Der kom rigtig mange gode forslag. En del, som i dag varetages af de lokale foreninger i sognene, som 

vi derfor ikke vil påtage os, men også forslag, som vi kunne samle op og tage fat på. Styregruppen er, som 

navnet antyder, en styregruppe, vi kan ikke påtage os alle de opgaver, som ligger foran os. Dertil skal vi 

have nedsat nogle arbejdsgrupper, som fremadrettet tager fat om de mange opgaver. 

Vi indbød efterfølgende til arbejdsgruppenedsættelse i Torsted, hvor der ud over styregruppen møde ca. 10 

personer op. 

Vi fik nedsat tre arbejdsgrupper: 

En kommunikationsgruppe, der skal se på hele kommunikationsdelen i VestRum. 

En gruppe, der skulle arbejde med aktiviteter på tværs af sognene. 

En gruppe, der arbejdede med natur & friluftsliv 

Vi forsøgte også med en gruppe, der skulle kigge på erhvervslivet, men den kommer først i gang i 2017. 

 

Der ud over har vi fået kortlagt de mange møde-  og samlingssteder vi har i VestRum.  

 

Hvis der sidder nogen her i aften, der godt kunne tænke sig at træde ind i en arbejdsgruppe, vil vi meget 

gerne tage i mod tilbuddet. Det kunne jo også være, at der var et område, vi ikke har tænkt på, så er det 

bare med at samle nogle ligesindede og komme i gang. Vi holder jer ikke tilbage! 

 

Der er jo også penge i det her! 

Og midlerne til opstartsfasen er kommet fra Realdania og Ringkøbing-Skjern kommune. Nogle af midlerne 

har været båndlagt til konsulentbistand, andre har været til fri afbenyttelse - og det har vi naturligvis 

benyttet os af! Blandt andet har vi udskrevet den konkurrence, som vi senere på aftenen skal afgøre. 

 

Og netop økonomi er et af de områder, som vi skal have fokus på i styregruppen fremover. Det er vigtigt at 

oparbejde en god økonomi, men det er også vigtigt for os, at vi ikke fratager de eksisterende foreninger 

deres indtægtskilder, så vi skal være kreative og finde nye veje. Vi satser på at få et godt økoteam! 

 

 

Til sidst vil jeg sige tak til styregruppens medlemmer, for det store arbejde I har udført for at søsætte dette 

omfattende projekt. Det har til tider været en sej omgang, men vi er nu nået frem til vores første 

generalforsamling. 

 

Også en stor tak til dem, der har knoklet i arbejdsgrupperne. Man har nået et stykke vej, men der er langt 

igen, og forude venter nye projekter på at se dagens lys. 

 

For os handler det om samarbejde - ikke sammenlægning! 

 

//Carsten Meller (formand) 

 

 


