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Lokal Udviklingsplan for Lindknud 2016 

Forord 
Med denne lokale udviklingsplan i hånden ønsker Lokalrådet at sikre en positiv udvikling i Lindknud - hvor 

det vil være attraktivt at bo og være aktiv for alle aldersgrupper. Lindknud skal være stedet, man vil vælge 

som base for sit familieliv - således at vi som minimum kan bibeholde dagligvarebutik, skole, børnehave, 

idrætsforening mm.    

Lindknud – vi vil hinanden  

Vi glæder os til det fremadrettede arbejde.   

Lokalrådet i Lindknud. 

 

Lokal udviklingsplan 
Når mennesket gerne vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at gribe ind i 

den, for at skabe en anden fremtid – en vision.  

Men én af forudsætningerne for at gribe ind i nutiden er en forståelse af, hvorfor nutiden er blevet til dét, 

den er. Med fortiden som redskab søger man i en udviklingsplan at afdække og forstå de udviklingsforløb, 

der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmende for fremtiden.   

I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og menneskelige 

ressourcer i Lindknud, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til fremtiden. 
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Historien 
Lindknud er første gang nævnt i historiebøger, som et sted og et sogn for ca. 700 år siden. Da staves sognets 

navn Lindeknut. Men egnen har været attraktiv som bosted længe før den tid. Sognet ligger på højderyggen, 

og har sikkert været et tilgængeligt og nogenlunde tørt land at slå sig ned på for de første folk, der kom hertil 

efter istiden for 10-12.000 år. Isen efterlod et ret fladt land, hvor vandet søgte mod vest. Levevilkårene har 

formentligt været gode med nærheden til Holme å, som er sognets grænse mod nord. Forfædre, så langt 

tilbage som for 6.000 år siden, har efterladt sig meget synlige spor fra deres liv og levned i form af gravhøje, 

storstensgrave og dysser. Disse gravminder findes i stort tal spredt rundt i sognet. Senest opdagede 

arkæologerne en omfattende jernalderboplads under etableringen af Lindknud Oplevelsesskov. Måske er 

det efterkommere af den landsbys beboere, der 7 – 800 år senere igen siger farvel til de gamle hedenske 

guder Thor og Odin til fordel for Hvide Krist og den kristne tro. Og måske er det denne landsbys folk, der 

omkring år 1150, giver sig til at slæbe 1.000 store kampesten sammen for at lade en hidkaldt stenmester 

hugge stenene til kvadre og bygge kirken på knuden overfor landsbyen, lige ved bækken. Siden hen flyttedes 

landsbyen også over til kirken. 

I 1600tallet hørte de fleste af sognets gårde under herregården Hundsbæk. Svenskekrigene, omkr. 1660 

lagde egnen øde og næsten folketomt. Lindknud sogn blev sidenhen betragtet, som et fattigt sogn med 

magre sandede jorder. Indtil for 125 år siden lå det meste af sognet i hede. Kun små arealer omkr. gårdene i 

Hovborg, Okslund, Gildbjerg, Vittrup og Lindknud var opdyrket. Men nu skete der store ting. Sognet blev 

over 50 år forvandlet. Heden blev opdyrket, landbrugsejendomme blev bygget og plantager blev etableret. 

Samtidig med denne landvinding var sognets folk vågne og med i de store folkelige rørelser, som fandt sted 

på den tid. Man tog affære, etablerede foreninger, som skulle tage vare på praktiske, som mere åndelige 

sager. Egnen blev igen attraktiv som den tidligere havde været for fortidens folk.  

I 1801 boede der 287 folk i sognet, i 1900 1.122 og nu 915. Omkring 1950 havde Lindknud by alt hvad der 

hørte til en landsby med mejeri og servicefunktioner som smed, murer, tømrer, købmand og brugs m.m.  

Siden er det gået Lindknud som enhver anden landsby. Nu er der kirken, skolen, børnehave, lidt mindre 

erhvervsdrivende, en brugs og mange foreninger i behold. Men i Lindknud ved man, at det attraktive ved 

egnen er hvad vi selv gør det til. 

Bolighandelen og byggerier har i nogle år været trægt men i 2016 er der bygget to nye huse i Lindknud. 
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Landsbyanalyse 
Den følgende landsbyanalyse tager udgangspunkt i en kommunal rapport fra januar 2016 med 

landsbyanalyser for Vejen Kommunes enkelte lokalsamfund, som kan findes i sin helhed på kommunens 

hjemmeside. 

Lindknud og omegn med bl.a. Vittrup og Okslund er beliggende i den nordlige del af Vejen Kommune, ca. 8 

km nord for motorvejstilkørslen ved Brørup. Fysisk er området højt placeret med bl.a. Vittrup Baun på 101 m 

som udsigtspunkt og yndet udflugtsmål.  

Lindknud har siden 2011 oplevet et fald i indbyggertallet på 3,5 %, hvilket dækker over et stabilt antal 

fødsler, men et lille fald i antallet af børn og unge fra 1-17 år og et større fald i aldersgruppen 18-29 årige. 

Aldersgruppen bestående af de 30-65 årige ligger stabilt, mens den ældste gruppe af borgere er stigende. 

Den gennemsnitlige alder var i 2015 på 37,6 år, hvilket er et af de laveste i kommunen. Den gennemsnitlige 

husstandsstørrelse og hustandsindkomst er også et godt stykke over kommunens gennemsnit.  

I Lindknud findes skole, børnehave, dagpleje, brugsforening, kirke, dagcenter, mini-hal, en stor plastikfabrik 

og flere selvstændige erhvervsdrivende samt mange foreninger.  Af lokale foreninger kan bl.a. nævnes 

aftenhøjskole, KFUM-spejdere, motocross klub og Lindknud Gymnastik- og Ungdomsforening, der bl.a. 

tilbyder fodbold, dans, gymnastik og badminton. 

Lindknud har et godt og aktivt seniorliv centreret omkring aktivitetscentret Bøgevang.  

I 2011 blev skolen i Lindknud lagt sammen med skolen i Hovborg og hedder nu Holmeåskolen. Skolen har pt. 
117 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. Lindknud børnehave har også fælles ledelse med børnehaven i 
Hovborg, og der er generelt et godt samarbejde mellem foreningerne i de to lokalsamfund.  
 
Lindknud Oplevelsesskov er et stort rekreativt område på ca. 5 ha, der blev indviet i 2010. Området 
indeholder shelters, bålhytte med bænke og borde, en naturlegeplads, fitness-redskaber og en multibane.  
Der er også motionsstier med forskellige ruter i oplevelsesparken og videre ud i landskabet. 
Vedligeholdelsen af grønne områder m.m. sker på lokalt initiativ, og der er etableret et fåre-bankelaug til at 
passe et fredet lyngareal midt i byen. 
   
I Lindknud er der med busrute 591 forbindelse mellem byerne Brørup-Gjerndrup-Lindknud-Hovborg, men 
kun på hverdage. Som et supplement hertil har Vejen Kommune indført Flextrafik, hvor man kan bestille 
transport til og fra sin bopæl. 
 
Lindknud synliggøres for lokale og potentielle tilflyttere på www.lindknud.infoland.dk 
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Udviklingsplan 
I oktober 2005 blev der afholdt et borgermøde med fokus på lokalsamfundets fremtid. Formålet var 

dengang, ligesom nu, udvikling af landsbyen og ikke afvikling. De mange positive fremmødte nedsatte 

efterfølgende nogle arbejdsgrupper, hvis arbejde lagde grund til en samlet handlingsplan, der blev 

præsenteret i 2006.  

Grupperingen skete på tværs af eksisterende foreningsbindinger, men udsprunget af interesse for emnerne 

og lyst til deltagelse. Lokalrådet fungerede som ”tovholder” for projekterne. Denne energi og ildhu har bl.a. 

resulteret Lindknud Oplevelsesskov.  

Efter nogle års arbejde i grupperne, tog Lokalrådet handlingsplanen op til evaluering og finpudsning med 

vision og strategi i marts 2010. Samtidig producerede Lokalrådet i sommeren 2009 en info-film om Lindknud, 

som med varme og ærlighed viser områdets styrker.   

Oplevelsesskovs-projektet tryllede et nyt spændende projekt frem fra jorden – en jernalderboplads – hvor 

der efterfølgende er blevet opsat en informationshytte om fundene og sporene efter et langhus er blevet 

markeret med egestolper. Lindknud Lokalråd har derudover taget initiativ til at etablere nye stier i og 

omkring Lindknud. De nye stier er etableret med økonomisk støtte fra LAG Vejen og mere end 1.000 frivillige 

timer fra lokale borgere. Afmærkningen af 3 vandreruter på hhv. 4,5 km, 3,9 km og 1,8 km og 

formidlingsmateriale i form af en folder og informationstavler er udarbejdet i samarbejde med ”Spor i 

Landskabet”.  

I oktober 2015 arrangerede Lokalrådet et nyt borgermøde om Lindknuds fremtid.  Der blev udarbejdet et 

idekatalog, der fungerer som inspiration for Lokalrådet, og på mødet blev der nedsat følgende 

arbejdsgrupper: 

 Velkomstgruppe 

 Ren by gruppe 

 By forskønnelsesgruppe  

 Arrangementsgruppe 

 Cykelstigruppe 

 Autocampergruppe 

Efterfølgende var det op til de enkelte arbejdsgrupper at fastlægge deres konkrete formål og aktiviteter i 

detaljer. 

Grupperne har i løbet af året 2016 været aktive, og det kan nævnes, at Velkomstgruppen er klar med en 

velkomstkurv til nye borgere indeholdende noget af det, vi gerne vil vise frem i Lindknud. Ren by har haft 

debatmøder, dialog med kommunen og været på gaden for at medvirke til, at Lindknud fremstår fra sin 

bedste side. Byforskønnelsesgruppen har øje for større projekter såsom bygninger der forfalder. 

Cykelstigruppen har holdt Vejen kommune op på vigtigheden af at sikre veje for vore bløde trafikanter, og 

autocampergruppen har etableret en holdeplads ved Lindknud hallens nye tilbygning. 

Aktiviteter som sammen med arbejdet i de øvrige institutioner og foreninger i Lindknud vil være med til at 

videreudvikle Lindknud i de kommende år og danne grundlaget for denne udviklingsplan. 

 

  



Lindknud.    

                                                                              Vi vil hinanden 

6 
 

Vision   
Som en del af udviklingsplanen er der formuleret følgende visioner for lokalsamfundet Lindknud:     

 Befolkningstallet er stabilt eller voksende, og vi har en jævn fordeling af aldersklasserne i sognet. 

 Vi har et varieret udbud af boliger i en god stand – både leje og eje. 

 Vi har et rigt fritids- og foreningsliv med et bredt udbud af aktiviteter for alle aldre samt på tværs af 

generationerne. 

 Lindknud by har en attraktiv bymidte, der signalerer liv. 

 Stier sikrer adgang til naturen. Naturen bliver plejet.  

 Vi har et tidssvarende børnecenter med nærhed og samspil mellem institutioner og fritidsaktiviteter. 

 Vi vil arbejde med nye og kreative transportløsninger som supplement til privatbiler og skolebusser. 

 Lindknud er forbundet med nabobyerne med cykelstier. 

 Vi samarbejder med vores omgivelser – herunder Hovborg og Læborg. 
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Strategi:   
Lindknud og opland ønskes bevaret med et stabilt eller voksende indbyggerantal. 

Det stabile indbyggerantal sikres ved Holmeåskolen og gode dagtilbud for børn, vores Lokalbrugs og aktive 

velkomst- og arbejdsgrupper, der sikrer synlighed og aktivitet i dagligdagen. Trykte og elektroniske medier 

med basis i Lokalbladet ”den lille blå” og www.lindknud.infoland.dk vil udbrede og synliggøre aktiviteterne. 

 

   Den Lille Blå for og bagside. 

 

Aktivitet sikres via fokus på følgende områder: 

1. Bosætning og boligudbud 

2. Skole, børn og unge 

3. Handel, arbejde og erhverv 

4. Fritidsaktiviteter 

5. Besøg og turisme 

6. Senior 

7. Transport 

 

Vigtige aktører: 

 Skole og børnehave. 

 Gymnastikforening (LGU) og andre foreninger. 

 Lokalbrugsen og virksomheder, TEAM Lindknud. 

 Hallen med nybyggeri. 

 Kirken. 

 Aktivitetscenter Bøgevang. 

http://www.lindknud.infoland.dk/
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 Lokalrådet. 

 Vejen kommune. 

 

1. Lindknud som attraktiv by med gode fællesarealer og varieret boligudbud 

 Gadebillede med velrenoverede huse. 

 Fokus på ordentlighed. 

 Parkanlæg med stier og sportsanlæg ved Hallen. 

 Boliger til udleje i flere standarder og priser. 

 Ejerboliger med kort salgstid. 

 Byggegrunde, byggemodnede og i gode omgivelser. 

 Hobbylandbrug med plads til dyr og småerhverv. 

 

2. Skole, børn og unge 

 Fleksibel børnepasning for børn i alle aldre og klub for de største. 

 Holmeåskolen i Lindknud med børn fra 0. til 6. klasse og visionære ideer som udeskole. 

 

3. Handel, arbejde og erhverv. 

 Lokalbrugsen Lindknud med håndkøb, post og pakker, tankanlæg og fremtidigt cafeområde. 

 Godt samarbejde mellem land og by med plads til alle. 

 

4. Fritids- og foreningsliv for alle aldre og interesser 

 LGU med ungdomsklub. 

 Bøgevang aktivitetscenter for ældre og mødelokaler for foreningslivet. 

 Hallen med klublokale til 80 personer og køkken. 

 Billardklub. 

 Spejderne. 

 Oplevelsesskoven med bålhus, sheltere, aktivitetsredskaber, jernaldermarkering og 4,3 km. 

motionssti. 

 

5. Besøg og turisme. 

 Kyst til kyst stien langs Holme å. 

 Oplevelsesskoven med aktivitet og hvilemuligheder. 

 Overnatning i sheltere, på teltpladser og autocamperplads. 

 Vittrup Baun med hede og historiske minder fra 2. Verdenskrig. 

 Besøg landbrug med sofari og køernes dans. 

 Under 50 km. til Legoland, Koldinghus, Ribe, Vadehavscentret, Givskud Zoo. 
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6. Senior 
 

 Aktivitetscenter Bøgevang med ansat medarbejder og brugergruppe 

 Udflugter, samværsdage, fortælletimer, søndagskaffe og spil. 

 Inddragelse af erfaring og arbejdskraft i naturpleje og landsbyudvikling. 

 

7. Fleksible og sikre transportmuligheder. 

 Busløsninger på alle skoledage. 

 Egen bil. 

 Cykelruter forbundet til cykelstier i nabobyer. 

 FlexTrafik  

 Samkørselsmuligheder. 
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Handlinger:   
Konkrete projekter frem mod 2020 er oplistet i det følgende. 

Igangværende projekter der forventes afsluttet inden 2020: 

 Lindknud hallens nybyggeri indrettes, så det kan rumme klublokaler, depotrum og servicefaciliteter 

til campere og friluftsfolk.  

 Plan for byggegrunde i nye passende udstykninger. 

 Nyt udsigtstårn på Vittrup Baun. 

 Lindknuds byskilte bringes i ordentlig stand. 

Projekter der ønskes igangsat inden 2020: 

 Bygninger nævnt i Vejen kommunes landsbyanalyse 2016 vil være i fokus for renovering eller 

nedrivning. 

 Nye stier herunder stier velegnede til hest og rytter 

Er der behov for nye tiltag i lokalsamfundet vil Lokalrådet forsøge at være en aktiv del af processen og støtte 

op om de personer og grupper, der arbejder for Lindknuds udvikling. 

Vi sætter fra Lokalrådet side pris på det gode samarbejde og den interesse, der er vist i forbindelse med 

udformningen af Lindknuds Udviklingsplan 2016. 

Med venlig hilsen 

Lindknud Lokalråd. 
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Bagsiden: Plakat fra selfiekonkurence 2015. 
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