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tjele
onsdag 9. oktober
14.00: Onsdagsmøde i 
Arken.
14.00: Vorning-Kvorning-
Hammershøj Efterløn- og 
Pensionistforening: Socialt 
samvær i Torvehallen.
14.00-16.00: Åben Cafe 
Langsø for alle pensioni-
ster i Vammen og omegn. 
Pensionistgården i Vam-
men. 

torsdag 10. oktober
10.00: Vorning-Kvorning-
Hammershøj Efterløn- og 
Pensionistforening: 
Gymnastik i Hammershøj 
Hallen.

AAlestrup
onsdag 9. oktober
19.00: Unge Astrid. Bio 
Aalestrup.

torsdag 10. oktober
17.00: Valhalla. Bio Aale-
strup.
19.00: Jagtsæson. Bio 
Aalestrup.

Møldrup
onsdag 9. oktober
14.00: Foredrag om arv og 
testamenter v. jurist Gry 
Nielsen. Grøndalscenteret, 
Ulbjerg. Arr. Ulbjerg Senior-
klub.
14.00-16.30: Åbent i Klej-
trup Lokalhistoriske Arkiv. 
Klejtrup Ældrecenter.
14.00-17.00: Åbent i Skals 
Lokalhistoriske Arkiv. Kil-
dedalscenteret.

torsdag 10. oktober
14.00-17.00: Åbent i Møl-
drup Lokalhistoriske Arkiv. 
Toftegården.
19.00: Banko i Møldrup 
Kulturcenter. Arr. Møldrup 
Haveforening.


viborg@viborg- 
folkeblad.dk 

Det 
Sker

Planlægning
Jakob thorup thomsen 
jako@viborgfolkeblad.dk

Viborgegnen: Vi sidder i me-
nighedshuset Arken i Rød-
ding og kan kigge ud over 
Rødding Sø. Menighedshu-
set er bygget, og søen er gen-
skabt i nyere tid som et resul-
tat af de lokale borgeres eget 
initiativ. Nu skal fem lands-
byer i Viborg Kommune, 
Rødding, Vammen, Låstrup, 
Sparkær og Ravnstrup i gang 
med at lave udviklingspla-
ner i samarbejde med kom-
munen. De skal fastlægge 
rammerne for og ønskerne 
til den lokale udvikling i de 
kommende år, uanset om 
det er nye fælles bygninger, 
natur, byggegrunde eller nye 
måder at samarbejde på, 
som landsbyerne ønsker sig 
af fremtiden.

Ved bordet sidder Niels 
Bjerregaard og Kim Bloch 
fra Rødding og Morten Niel-
sen fra Låstrup for at fortæl-
le om deres syn på det udvik-
lingsarbejde, som skal til at i 
gang. De er enige om, at det 
er meget vigtigt, at så mange 
borgere som muligt og alle 
grupper af borgere tager del 
i de møder, som danner op-
takt til arbejdet.

- Der skal helst være en 
bred opbakning fra ung til 
gammel og fra alle slags bor-
gere, uanset om man er til-
flytter eller har boet her 
længe. Det er rigtigt dejligt, 
at kommunen tager initia-
tiv til, at vi bliver involveret i 
planlægningen tidligt. De an-
strenger sig for at spørge os 
fra starten, og den invitation 
skal vi tage imod, siger Niels 
Bjerregaard, der er formand 
for Rødding Lokalråd.

alle ønsker skal frem
På initiativ af byrådets land-
distriktsudvalg har Viborg 
Kommune lavet udviklings-
planer i samarbejde med en 
række større og mindre byer. 
I de første to runder var Lø-
vel, Løvskal, Ørum, Vejrum-
bro, Hjarbæk-Vorde, Skals, 
Mønsted og Frederiks med. 
Nu er Rødding, Vammen, Lå-
strup, Sparkær og Ravnstrup 
med i tredje runde. I Vam-
men holdt borgerne allerede 
det indledende møde i man-
dags med cirka 100 deltagere.

De tre repræsentanter er 
enige om, at det er vigtigt, 
at man på møderne får ide-
erne og ønskerne frem og 
får dem prioriteret, og at det 

derfor ikke er for eksempel 
lokalrådene, der på forhånd 
skal pege på, hvad der er vig-
tigt. Dog nævner Kim Bloch, 
at man i Rødding skal have 
diskuteret byudvikling, nær-
mere bestemt i hvilken geo-
grafisk retning Rødding skal 
udvikle sig i. Niels Bjerrega-
ard nævner det vigtige i, at 
alle aldersgrupper kommer 
i fokus. Særligt mangler man 
nogle bedre muligheder for, 
at de ældre kan dyrke sport 
og lignende om vinteren.

bløde værdier i fokus
- I Låstrup lavede vi for 15 år 
siden en borgerplan, som fo-
kuserede meget på faciliteter, 
cykelstier og fortove. Alle øn-
skerne fra dengang har vi fak-
tisk fået opfyldt - for eksem-
pel cykelsti til Skals, en tun-
nel under Løgstørvej, nye 
fortove, udvidelse af klub-
hus og fornyelse af forsam-
lingshuset. 

- Vi har i nogle år snak-
ket om, at den næste borger-
plan skal handle mere om de 
bløde værdier for eksempel, 
hvordan vi samarbejder, og 
hvordan vi tager godt imod 
tilflyttere, men det er klart, at 
ordet er frit, når vi skal have 
vores workshop, og der skal 
også nok komme nogle øn-
sker til fysiske anlæg også, si-
ger Morten Nielsen, der er 
formand for Låstrup Lokal-
råd.

- Vi vil gerne gøre noget 
mere for at inddrage alle i 
fællesskabet. Vi har et godt 
fællesskab i Låstrup, men 
der er også nogle, der ikke er 
kommet så meget med, tilfø-
jer han.

Et emne for den kommen-

de planlægning i Låstrup vil 
være, hvordan man kan få 
bebygget fem byggegrunde, 
der har stået ubebyggede i 
en årrække. Låstrup-borger-
ne vil gerne af med nogle af 
de restriktioner, som ligger 
på byggegrundene, for at gø-
re dem mere attraktive.

tilflytning er vigtig
Kim Bloch regner med, at 
alle kommunens landsbyer 
med tiden får lavet udvik-
lingsplaner, men han ser det 
som en gave, at man kom-
mer tidligt med i processen. 
Niels Bjerregaard tilføjer, at 
det, der for ham og forment-
lig mange andre er vigtigt, 
er, at landsbyerne bliver ved 
med at være attraktive steder 
at flytte hen.

- Det er alfa og omega, at 
der hele tiden er nye, der 
kommer til, for dem der fal-

der fra, siger Niels Bjerrega-
ard.

- Faktisk kan man spare 
en million kroner ved at kø-
be et hus i Rødding sammen-
lignet med Arnbjerg i Viborg, 
og vi kommer lige så hurtigt 
ind til byen som dem. Sådan 
en million kan man da godt 
finde noget andet at bruge 
til, tilføjer Kim Bloch, mens 
Morten Nielsen reklame-
rer med, at der kun tager 22 
minutter at køre i bus fra Lå-
strup og ind til centrum i Vi-
borg.

Niels Bjerregaard har en 
særlig drøm, der knytter sig 
til, at Røddings nabobyer Lø-
vel og Vammen snart alle har 
hver deres udviklingsplan.

- Det vil være super-fedt, 
hvis vi kan begynde at arbej-
de mere sammen mellem de 
tre byer. I forvejen har vi jo 
et samarbejde på nogle om-

råder, men måske kan udvik-
lingsplanerne bane vejen for, 
at vi kan få nye samarbejder i 
gang, siger han.

Vammen og ravnstrup 
er i gang
Ravnstrup har allerede holdt 
sin indledende udviklings-
workshop. Det har man som 
nævnt også gjort i Vammen 
i mandags. Bent Bjerring fra 
Vammen fortæller, at der 
deltog cirka 100 borgere, at 
der var god stemning og ar-
bejdsiver, og at de blev godt 
guidet gennem aftenen af 
Hanne Toksvig og Susanne 
Bendtsen fra Viborg Kom-
mune. Sparkær følger efter 
med deres møde i dag, ons-
dag den 9. oktober. I Rødding 
holder man udviklingswork-
shop torsdag den 24. oktober 
klokken 19. Låstrup følger ef-
ter mandag den 28. oktober.

landsbyer: Vi skal blive ved 
med at være attraktive
Fem landsbyer i Viborg Kommune er med i tredje runde af arbejdet med at få 
lavet lokale udviklingsplaner. det er vigtigt, at alle borgere kommer på banen, for 
initiativet er en gave for landsbyerne, mener deres repræsentanter.

CC   
der skal helst være 
en bred opbakning 
fra ung til gammel og 
fra alle slags borgere, 
uanset om man er 
tilflytter eller har boet 
her længe. det er 
rigtigt dejligt, at kom-
munen tager initiativ 
til, at vi bliver involve-
ret i planlægningen 
tidligt.
niels bJerregaard, formand 
for rødding lokalråd. 

Passion for musik



 

Tre landsbyrepræsentanter med store forventninger til det nye 
udviklingsarbejde og med Rødding Sø og lidt af Rødding by i baggrunden. Det 

er fra venstre Kim Bloch, Niels Bjerregaard og Morten Nielsen.  
Foto: Jakob Thorup Thomsen

Vammen-borgerne holdt mandag aften en velbesøgt udviklings-workshop i forsamlingshuset. 
Privatfoto

SVALBARD
REJSE

ABONNENT

9.498 KR.FR
A

OPLEV FANTASTISK NORDLYS
Oplevelsesrejen til Svalbard er populær – og derfor tilbyder vi nu rejseda-
toer til slut på året! Glæd dig til enmagisk 5-dages rejse til det arktiske
ø-rige Svalbard, som er et af verdens bedste steder at se nordlys.
Oplev en stemningsfuld aften på Camp Barentzmedmiddag, nordlys-
fortællinger ogmulighed for at se etmagisk lysshow på himlen. Slap af
og nyd de dejlige faciliteter på Radisson Blu Hotel Polar. Med på turen er
en dansk rejseleder, som vil guide os sikkert gennem rejsen.

Læs mere og bestil på
avisfordele.dk

ABONNENT FRA 9.498 KR.
DATO
07.11.19 – 11.11.19
14.11.19 – 18.11.19
21.11.19 – 25.11.19
28.11.19 – 02.12.19
09.01.20 – 13.01.20
16.01.20 – 20.01.20
23.01.20 – 27.01.20
30.01.20 – 03.02.20
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TEKNISK ARRANGØR
RubyRejser

Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte/aflyste arrangementer. Gælder så længe lager haves.
Billederne er vejledende. Der pålægges evt. gebyr ved bestilling.

Kundeservice: Telefon 65 45 58 59 l Åbningstider: Alle hverdage kl. 9-15

UNDER 10 PLADSER TILBAGE

PR. PERSON


