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Inspirationsdag i Skrave, 9. april 2016: 

John Engelbrecht var invite-
ret til at være dagens start-
skud. Citater og ordspil fløj 

om ørerne på os.  

Vi tænker……  

Fælles udgangspunkt 

Glem, det der gik i vasken. 
Husk at skille guldet fra asken.  

Vi lytter…… 

Vi fik ideer… 
mange  

Det er ikke blæsten der 
bestemmer din sejlads, 
men måden du sætter 

dine sejl.   

Gør det du kan, 
med det du har, 
der hvor du er.  

Børnene tegnede… 

”At bo i et lille lokalsamfund kræver først og fremmest at man kan lide fællesskabet.  
Jeg elsker det herude, og jeg synes, at det er hyggeligt, at man kender alle.” 

 

Axel Mølgaard Holst, 17 år, til JyskeVestkysten 10. april 2016 
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Fælles udgangspunkt 

INDLEDNING 
 
Skraves tidligere udviklingsplan var fra 2009/10. Vejen Kommune har i 2016 ønsket nye lokale udviklings-
planer som grundlag for en ny kommunal temaplan og landdistriktspolitik.  
 
 

Forløb  

Skrave Lokalråd deltog i den kommunale udviklingsdag på Rødding Højskole 30. januar 2016. Efterfølgen-
de har lokalrådet gennemført en lokal inspirationsdag den 9. april med ca. 60 deltagere fra Skrave-
området. Heri deltog personer fra de fleste foreninger og alle aldersgrupper, f. eks. var der et særligt 
forløb for børn og unge. Skrave Lokalråd ser udviklingsplanen som et fælles værktøj og retningsviser for 
hele Skrave, og vi ønsker at sikre et bredt ejerskab.  
 

Status på tidligere udviklingsplan 
Den tidligere plan indeholdt disse fire temaer: 
 

 Sundhed, trivsel og sikkerhed 

 Fysisk udvikling og miljø 

 Turisme 

 Natur og formidling  

 

Lokalrådet har i forbindelse med forberedelsen af den nye plan gjort status over, hvad vi i fællesskab har 
gennemført i perioden 2010 til 2016. (Understregede punkter er klikbare links til uddybende fortælling 
og billeder). 

Sundhed, trivsel og sikkerhed: 

 Hjertestarter 24-7 adgang 0g Kurser i Hjerte-
lungeredning 

 Etablering af Skrave Foreningshus 

 Cykelsti til Rødding 

 Anerkendelser af indsatser, forskønnelsespris 

 Organiseret velkomstpakke 

 Skrave Fitness 

 Mange nye foreningsaktive på voksenhold 

 Div. vægttabshold i Skrave UIF 

 Kost- og sundhedsarr. i Hjem og Kultur 

Turisme: 

 Kongeåsti 

 Naturmotorik 

 Bålhytte og shelter bag foreningshus 

 Brochure om kirken 

 Der er etableret Herberg ved Kongeåen 

 Lokale ”Pilgrim for en dag”–ture 

Fysisk udvikling og miljø: 

 Skraves landsbypedelordning 

 Brogelænderstil bibeholdt 

 Årlig affaldsindsamling 

 Fælles arbejdsskadeforsikring 

 Byforskønnelse efter kloakering Københoved 

 Flagallé til låns 

 Hjælper-gruppe til IT 

 Byskilte”miljøer” 

 Skiltning til og på stier 

 

Natur og formidling: 

 Etablering af Skolesti 

 Etablering af stiforbindelse mellem Kø-
benhovedvej/Københoved Skovvej 
(Skovsø/Badesø) 

 Hesteholdersten til forsamlingshuset 

 Areal ved Regnvandsbassin 

 Bænke ved udsigter 

 Etablering af søer på privat initiativ 

http://skravesogn.blogspot.dk/2012/12/hjertestarter-ophngt.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2012/12/hjertestarter-ophngt.html
http://skraveforeningshus.blogspot.dk/
http://forumroedding.dk/index.php/nyheder/75-indvielse-af-cykelsti-til-langetved
http://skravesogn.blogspot.dk/2016/03/skraves-forsknnelsespris.html
http://skravefitness.dk/
http://skravesogn.blogspot.dk/2015/08/gymnastiksson-201516.html
http://kongeaastien.dk/
http://www.visitvejen.dk/herberg-kongeaaen-gdk611755
http://skravesogn.blogspot.dk/2016/08/skraves-landsbypedelordning.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2016/03/affaldsindsamling.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2010/05/separatkloakering-i-kbenhoved.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2012/09/skolestien-i-langetved-ny-rute.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2012/10/brun-rute-til-skovs-og-bades.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2012/10/brun-rute-til-skovs-og-bades.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2012/10/brun-rute-til-skovs-og-bades.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2016/08/granitsten-ved-kbenhoved-forsamlingshus.html


 Skraves Udviklingsplan 2016 -> side 4 

 
Skrave Foreningshus 
I 2010 forudså vi ikke, at vi fik mulighed for at lave et foreningshus.  
Foreningshuset blev til i et tæt samarbejde mellem foreningslivet i 
Skrave, Lokalrådet og Vejen Kommune i perioden 2011 til 2013. Især 
principperne for fysisk miljø i den tidligere udviklingsplan blev ret-
ningsgivende for indretning og organisering. Både drift og brug af 
foreningshuset understøtter fællesskabet i Skrave.  
 
Etableringen kostede ressourcer hos de lokale ildsjæle. Vi har i dag et 
velfungerende foreningshus, som danner ramme om nye aktiviteter, 
der skaber relationer og fællesskab:  
 

 En gruppe ældre har etableret krolfbane og spiller to gan-
ge om ugen om sommeren. Det er socialt samvær og frisk 
luft til en aldersgruppe, vi ellers ikke ser i foreningslivet 

 Nørkleklubben er flyttet fra Minicentret til foreningshuset 
(Dette betyder, at Minicentret nu primært er en udlej-
ningsejendom med vintage-webbutik i stuen og udlejning 
af lejligheder, samt legeplads der understøtter forsamlings-
huset og petanque, som bruges af byens borgere) 

 Der er lavet samarbejdsprojekter mellem fitness og gymna-
stik i relation til vægttabshold 

 Der er etableret en meget velbesøgt ungdomsklub til erstatning for den, der var i Minicentret. 
De yngre årgange mødes på tværs af alder og skolegang på 4 forskellige skoler 

 Børnefamilierne mødes til fælles spisning, samvær og motion 

 Udlændinge mødes og spiller fodbold sammen med lokale  

 Gymnastiksalen har nu ca. 120 aktivitetsmedlemmer pr. uge om vinteren, hvoraf voksne udgør 
en bemærkelsesværdig stor andel. Rammerne for socialt samvær efter motion er forbedret.  

 
Området med Naturmotorikken bruges ikke kun af os i Skrave, men også til klassearrangementer fra kom-
munens skoler, ryste-sammen aktiviteter fra arbejdspladser etc.  
 
Læs mere om foreningshusets etablering, indretning og drift  
på www.skraveforeningshus.blogspot.dk  
 

Lokalrådets status 
Som lokalråd er vi glade for, at så mange foreninger og ak-
tiviteter har bidraget til realisering af de 4 gamle temaom-
råder. Det viser, at der har været et bredt ejerskab til ud-
viklingsplanen. 
 
Der blev på inspirationsdagen efterlyst andre samarbejds-
områder med kommunen end landsbypedeller. Vi vurderer 
det som interesse for at løfte andre opgaver i fællesskab og 
mulighed for at involvere andre persontyper og kompeten-
cer til at udmønte selvansvar og fællesskab. Hvor kan vi 
sætte frivilligheden i spil til fælles gavn?  
 
Skrave Lokalråd anbefaler også, at der fortsat er mulighed 
for kommunale puljer, som vi kan søge midler fra til mindre projekter og tiltag. Det gør det lettere at 
være ildsjæl.  

 
Vejen Kommunes Landsbyanalyse  
Vi har med interesse læst kommunens landsbyanalyse med fokus på side 104-108. Vi er enige i, at det 
idylliske og landsbyprægede skal bevares.  
 
Frem til 2008 bidrog Skrave Sogn til et øget indbyggertal i Vejen Kommune. Sammen med Jels, Askov og 
Vejen var Skrave et område, hvor der var befolkningstilvækst. Men vinden er vendt, kan vi se, og det kan 
der være forskellige årsager til:  
 

Foreningshuset er rammen om et 
livligt, aktivt og fælles sted på 
tværs af generationer, og det 
styrker sammenholdet i Skrave.  
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http://www.skraveforeningshus.blogspot.dk
http://skravesogn.blogspot.dk/2010/12/skrave-bidrager-positivt.html
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 mange 18 til 29 årige er flyttet væk for at tage uddannelse—fra landbrugsskoler til universi-

tetsuddannelse i udlandet. Det er i orden, at de unge mennesker tager ud for at få uddannel-
se, desværre er det nogle af vores ”store årgange”, som så påvirker tallene meget 

 Store til -og fraflytninger af udenlandsk personale hos landbrugsbedrifter 

 En række børnefamilier er helt eller delvist (skilsmisser) rejst fra området. Flere af de fraflyt-
tede familier med børn begrundede fraflytning med dårlig bustransport til skole for de mind-
ste børn. Alle er flyttet til større byer inden for kommunen.  

 

Kigger vi os omkring nu, så kan vi se ubeboede huse, tomme lejligheder i Fogedgården, enlige/fraskilte 

mænd i den gifteklare alder, tomme og ikke udlejede huse og enker/enkemænd. Rundt regnet har vi 

plads til ca. 27 familier mere, eller ca. 65 personer, hvilket stort set svarer til det fald, der har været 

siden 2011.   

Landsbyanalysen omtaler landsbypedeller og stiforløb i naturen. Vores indsats med hjertestarter, nabo-

tryghed, velkomstpakke, foreningshus, sundhedstilbud, etablering af fitnessfaciliteter, naturmotorik og 

shelter/bålhytte/udekøkken m.m. omtales ikke, hvilket viser, at det, vi gør for at skabe et godt leve-

sted, ikke altid bemærkes tilstrækkeligt uden for Skrave.  

 Stærk strategisk beliggenhed: Vejen, motorvejen 
Esbjerg-Kolding, tog, fly, arbejdspladser, digital 
infrastruktur 

 Offentlig service: Skoler og institutioner   

 Natur: Kongeå, vidder, himmelhvælv, mørke 

 Historie: Grænseland, i smørhullet mellem høj-
skoler, kulturarv 

 Sammenhold: Fællesskab, velfungerende facilite-
ter, gode arbejdsvilkår for ildsjæle 

 Fællesskab: På tværs af aldre får vores børn erfa-
ringer med at begå sig sammen med andre. En  
ballast for livet 

 Fysisk: Pænt, ordentligt og imødekommende   

 Ikke direkte offentlig service eller private ser-
vicefunktioner, skoletransport besværlig, børn 
spredes på mange skoler 

 Aktuel størrelse og alderssammensætning er 
kritisk for børnehold til idræt 

 Mange aktiviteter er baseret på enkeltperso-
ners initiativ og virketrang og er dermed sår-
bare 

 Natur er ikke over landsgennemsnittet 

 Vi er lokalt forankrede i vores tanke-setup 

 Udvikle bosætning for dem, der stadig gerne vil 
have vandrette haver, natur og fællesskab på 
landet  

 Samarbejde med andre landdistrikter, f. eks. 
omkring arrangementer  

 Promovering ifm. genforeningsjubilæet i 2020 

 Fogedgården som bofællesskab 

 Værne om ildsjæle: Bedre processer ved integra-
tion, support, støtte 

 Holde høj standard for fysisk miljø samt udnytte 
natur 

 Dele natur og kulturhistorie med turister  

 Udnytte kulturarven 

 Generelt dårligt image for landdistrikter 

 Generelt dårligt image for Vejen kommune 

 Tilflyttere, der ikke har lyst til at engagere sig  

 Fogedgårdens og Bennetgårds usikkerhed 

 Landbrugets strukturudvikling kan tvinge en-
gagerede ildsjæle ud af sognet, når gårde 
overtages af udenbys uden tilflytning og til-
knytning 

 Afstande til skoler og videregående uddannel-
ser, dårlige betingelser for skoletransport  

 Forsvinder Brugsen i Skodborg, bliver der læn-
gere til indkøb 

 Mistes lægeambulance i Rødding bliver der 
længere til hjælp 

 Offentlig trafik uddør 

 Realkreditinstitutioners og pengeinstitutters 
udlånspolitik for landhuse stopper hussalg. 
Især for den aldersgruppe, som vi gerne vil 
have til at flytte til 

SWOT-analyse 
På baggrund af inspirationsdagen og lokalrådets drøftelser har vi opstillet denne swot-analyse for Skrave:  

Styrker Svagheder 

Muligheder Trusler 
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VÆRDIER OG VISION 
 
Vores fællesskab favner dels det menneskeligt nære i form af det gode 
naboskab og netværk, dels et mangfoldigt foreningsliv, og dels evnen 
til at udvikle projekter og drifte disse. 
 
Lokalsamfundet Skraves værdier:  
 

 Samspil  

 Samhørighed  

 Samarbejde 
 

Vores vision er, at i 2020:   
 

 Er Skrave et sikkert og trygt sted at bo, fordi vi passer på 
hinanden, og derved skaber den samhørighed, som tilflyttere efterspørger 

 Er forenings- og kulturlivet i Skrave stadigvæk velfungerende 

 Har vi flere og yngre ildsjæle, og vi er påpasselige med, hvad vi bruger vores knappe frivillig-
hedsressourcer på 

 Er vi 50 mennesker flere, og gennemsnitsalderen er faldet 

 Er vi bedre til at integrere tilflyttere  

 Giver hverdagslivet med nærkontakt med natur ro til nærvær og afstresning 

 Bidrager Skrave til den kommunale helhed, fordi vi ved, hvad vi kan gøre for kommunen og 
omvendt. 

INDSATSOMRÅDER 

 
På Skraves inspirationsdag spurgte vi deltagerne, hvad der bekymrede dem mest og bad om forslag til 
kommende tiltag. Disse input gør, at lokalrådet har valgt at omrokere nogle temaer og etablere to nye:  
  

 Fysisk miljø (fortsættes)  

 Natur, formidling og turisme 
(sammenlægning af to tidlige-
re temaer) 

 Fysisk og mental sundhed, 
trivsel og tryghed (forsættes) 

 Bosætning og nye ildsjæle 
(nyt) 

 Foreninger og fællesskab (nyt) 
 
Skrave Lokalråd etablerer inden for 
hvert indsatsområde en arbejdsgrup-
pe.  

 
Ny tilgang 
For at løfte Skraves demografiske ud-
fordring har lokalrådet besluttet at 
dreje fokus fra enkeltprojekter til i 
højere grad at fokusere på den stærke 
sammenhæng hvert tema har til bo-
sætning, for derigennem at gøre Skra-
ve mere attraktiv for såvel nuværende og især nye borgere.   
 
Vores opgave er i høj grad er at få mobiliseret flere til at bidrage. Dvs. vi skal finde flere ildsjæle. Det 
kræver stærke og tydelige mål og stærk kommunikation. Vi vil derfor tage værktøjer og metoder til pro-
jekt- og processtyring i brug, f. eks. årshjul, rullende idébank, tæt opfølgning og rådgivning om initiati-
vers sammenhæng med udviklingsplanen. Dette skal understøttes af en forstærket PR- og kommunikati-
onsindsats.    

Inspirationsdagen påpegede ud-
fordringer for Skrave og fostrede 
mange ideer til løsninger.  
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  Fysisk miljø  
 
Vi ønsker, at der skal se ordentligt ud i Skrave. 

Det glæder os, der bor her og vores gæster, turister og tilflytte-
re.  
 
Vi har gennem de seneste 5-7 år opbygget en markant højere 
standard for vedvarende vedligeholdelse. Skraves landsbypedel-
ordning, foreningshuset og affaldsindsamling er centrale indsat-
ser, som vi vil fortsætte. Betydningen af dette lokale engage-
ment kan ses på dette indslag fra TVSyd.  
 
Vi vil være opmærksomme på mulige nye initiativer, og vi ser 
kommunen som en vigtig samarbejdspartner hertil.  
 
Vi anbefaler, at kommunen fortsat har en aktiv nedrivningspulje 
til nedslidte bygninger i landdistrikterne.  
 
Vi vil fremover sætte større fokus på trafiksikkerhed generelt i 
området og har en række konkrete forslag, som vi vil tage op i det løbende samarbejde med kommunen.  

 
 

 
  Natur, formidling og turisme  
 
Vi er glade for den natur og det varierede landskab, vi har i Skrave: Landbrugets kultur-

landskab mixet med sammenhængende rekreative skovområder, grønne enge, åer, søer, krydsende vand-
skel og en stribe naturlige og menneskeskabte vandhuller og grøfter, lysende stjerner om natten, natter-
galesang og 180 graders himmelhvælv.  
 

Vi ønsker i højere grad at organisere naturoplevelser og -
projekter til vores egen gavn og trivsel, til tiltrækning af nye 
borgere og til turisterne. Vores natur er objektivt ikke flot-
tere end andre steder, men vi ønsker gennem de aktiviteter, 
vi sætter i værk, at skille os ud fra mængden.   
 
Vi ønsker at lære vores børn at færdes i naturen og lære 
dem at ”stresse ned” og finde den ro, som naturen kan byde 
på som balance til en fortættet og digital hverdag.   
 
Vi ønsker at bevare og udvikle 
tilgængelighed til natur i form 
af markveje, diger, udsigts-
punkter, udsigter – dvs. mulig-
hed for offentlig respektfuld 
adgang til private arealer. 

 
Fælles for disse naturaktiviteter er, at de gennemføres med respekt for 
eksisterende landbrugsaktivitet (erhvervsaktivitet) og inden for gældende 
regler for adgang til natur. Da naturen er et aktiv i forhold til tilflyttere, er 
det vigtigt, at Vejen Kommune også viser respekt for vor natur, særligt ved 
overvejelser om placering af nye erhvervsvirksomheder.  
 
Vi vil gerne bidrage til at understøtte turismeudvikling i området, men 
mangler konkrete bud på, hvad vi kan bidrage med. Måske det ville være 
en idé at lave netværk for de lokalråd, der ønsker at arbejde med turisme-
udvikling f. eks. i tilknytning til Hærvejen.   

Nye gelændere i nationalfarver på Fri-
hedsbroen er et konkret eksempel på 
forbedring af det fysiske miljø og for-
skønnelse i Skrave.  

Kongeåsti og Hærvejsrute. Hvordan får vi 

turisterne til at stoppe op i Skrave?  

Naturindtryk i dagligda-

gen.  

http://skravesogn.blogspot.dk/2016/05/links-til-dagens-tv-udsendelser-fra.html
http://skravesogn.blogspot.dk/2016/05/links-til-dagens-tv-udsendelser-fra.html
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Vores inspirationsdag bød på en stribe konkrete ideer til naturprojekter. Vi har brug for kommunens bi-
stand til vurdering af disse ideer, før vi arbejder videre.  
 
 

 

 

  Fysisk og mental sundhed, trivsel og tryghed   
 
Vi ønsker at forsætte vores fokus på personlig sikkerhed og nabohjælp og overvejer nye 

aktiviteter under dette tema.  
 
På baggrund af forslag på inspirationsdagen vil vi undersøge, hvordan vi mere systematisk kan udvikle 

lokale og frivilligbaserede servicefunktioner i 
stil med ”nabohjælp til indkøb”, digital hjælp 
til ældre, barnepigelister til tilflyttere og til-
svarende som kan få dagligdagen til at hænge 
sammen og derved skabe trivsel. En mulig or-
ganisering kunne være en lokalt forankret 

landsbyservicepedel.  
 
Fordelene ved at være sund og rask er store 
både for den enkelte, samfundsøkonomien og 
for lokalsamfundet. For lokalsamfundet, fordi 
det får vores ildsjæle til at holde længere. Vi 
har haft succes med en række livsstilsforbed-
rende foreningstiltag, og vi ønsker at fortsæt-
te med at udbyde varierede og målrettede 
aktiviteter, der kan rumme mangfoldige ni-
veauer. Vi har erfaret, at vejen til at få en 
mere aktiv livsstil er meget individuel, og der-
for ønsker vi at videreudvikle vores kompeten-
ce til vidensformidling, der er brugbar til per-
sonlig handling.  

 
Vi ønsker at videreudvikle aktiviteter, der dyrker det sociale fællesskab omkring fysisk aktivitet og udvik-
le vores kompetencer hertil. Nyeste tiltag i vores gymnastikudvalg er et hold ”Rigtige mænd” inspireret 
af den populære tv-udsendelse. Holdet er kun for 
mænd med livsstilsudfordringer og har i år 16 del-
tagere, hvoraf mange konstaterer mærkbare for-
bedringer. 
 
I forlængelse af vores indendørs motorikhold for 
børn med særlige behov, som trækker deltagere 
fra hele kommunen, overvejer vi at udvikle uden-
dørs aktiviteter til samme gruppe børn.  
 
Da området har en del udenlandske familier boen-
de, ønsker vi at gøre en særlig indsats for at inte-
grere disse, især kvinder og børn, med henblik på, 
at familierne bosætter sig her.  
 
Vi ønsker fortsat at støtte aktiviteter, der kan dan-
ne netværk og skabe trivsel. Måske kan vores erfa-
ringer bruges i andre sammenhænge.  
 
Kommunen kan bakke op om denne indsats ved at fastholde vores lokale træningsmuligheder, tilføre os 
viden samt etablere let tilgængelige puljer målrettet sundhedstiltag.  

 

 

Naturmotorikkens netkravler bugner af børn. Den årli-
ge idrætsuge støtter bekendtskaber og netværk. 

Den traditionsrige Julebevægelse i gymnastiksalen 
hver anden dag i juleugen har deltagere fra 2 til 
72 år. Socialt samvær om bevægelse på tværs af 
aldre.  
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  Bosætning og nye ildsjæle 
 
Skrave er udfordret på demografien, og det fikser vi næppe i et snuptag. Så vi ønsker at 

igangsætte et langsigtet, koordineret og målrettet arbejde på at øge befolkningstallet via tilflytning. Der 
er brug for en mangesidet indsats, da vi er oppe mod en af samfundets stærkeste trends – urbanisering – i 
en tid, hvor byboere prøver at skabe landsbyernes fællesskab og lodrette haver uden gyllelugt—i byerne! 
 
Vi ønsker at lægge vores energi i tiltag, vi som landdistrikt reelt har indflydelse på i forhold til beslutnin-
gen om at flytte på landet, blive der og være involveret i fællesskabet.  
  
Centrale emner for dette arbejde vil være at skaffe 
viden om bosætning og ”flytte-på-landet-beslutninger” 
og udlede relevante målgrupper og indsatser, og vi ser 
gerne at kommunen er behjælpelig hermed.   

 
Arbejdsgruppen vil også se på, hvordan kollektiv trans-
port ser ud i Skrave. Her er flere vinkler: Dels mere 
velfungerende og målrettede busruter/Flex-trafik og 
dels undersøgelse af om nogle af deleøkonomiens løs-
ninger kan anvendes til gavn for nuværende borgere og 
samtidig virke som argument til kommende tilflyttere.  
 
De andre 4 temaer i denne udviklingsplan retter sig 
mod de behov, som vi tror tilflyttere har: fællesskab i 
nærmiljøet, tryghed, netværk, udfoldelsesmulighe-
der, natur, kultur, nem transport. Det vil sige, tema-
erne er svaret på, hvad landsbyen kan gøre for tilflyt-
terne— og det vil vi gøre os klar til.  
 
Vi kan frygte, at alle 21 lokalsamfund kaster sig over samme virkemidler, og der opstår en intern konkur-
rence i kommunen om tilflyttere. Dette finder vi ikke hensigtsmæssigt, og vi ønsker, at kommunen tager 
initiativ til at koordinere eller organisere indsats til fælles gavn.  
 

For at sikre et så varieret tilbud til tilflyttere – at vi har mange kort at spille - så ser vi gerne, at der bli-
ver udstykket byggegrunde i Skrave.  
 

Natur, velfungerende foreningsliv, godt lokalt 
netværk og beliggenhed er gode argumenter for 
at flytte til Skrave.  

Vi ønsker os en svævebane igen. Budskabet fra 
børnene på Skraves inspirationsdag var klart.  
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             Foreninger og fællesskab  
 
 
I takt med at offentlige og kommercielle funktioner er forsvundet fra Skrave, så er det væsentligste fæl-
lesskab nu foreningslivet. Dette fællesskab har vi så til gengæld selv ret stor indflydelse på, og det skal 
vi øge bevidstheden om og indsigten i.  
 
Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer om vores forenings- og kulturliv. Lokalrådet ønsker at tage 
vare på foreningslivet, f. eks. ved at drøfte, hvordan vores foreningsliv kan sikres god drift fremadrettet.  
 
På inspirationsdagen blev det spørgsmål rejst, om vi skal ransage os selv og gentænke vores måde at or-
ganisere vores aktiviteter på: Et fælles servicetjek af foreningslivet. De ressourcer, vi har i kraft af ild-
sjæle, må ikke misbruges, så de mister pusten. Vores 
foreningsstruktur er skabt i en anden tid, så holder den 
til nutidens udfordringer? Ville vi have organiseret os 
anderledes, hvis vi i dag skulle starte fra scratch. Det er 
en følsom diskussion, som lokalrådet overvejer, hvordan 
vi kan tage.  
 
Skrave Lokalråd udarbejder overblik over foreningslivet 
i Skrave. Denne oversigt er tilgængelig på skrave.dk.  
 
Da tilflytning ikke automatisk sikrer involvering og der-
med nye ildsjæle, iværksætter vi sideløbende en ind-
sats for at skaffe flere aktive. Vi vil finkæmme vores 
nuværende ”integrationsforløb” og systematisk blive 
bedre til alle faser f. eks. gennem velkomstpakke, kon-
taktfamilier etc.  
 
Da vi antager, at et velfungerende, energigivende og 
trygt netværk i lokalområdet er vigtigt for tilflyttere, skal vi værne om og gøre dette bedre i Skrave. Vi 
ønsker at skaffe os viden omkring det at være ildsjæl, for at få dybere forståelse for, hvad vi kan sætte i 
værk for at få flere personer til at involvere sig.   
 

Kommunen kan hjælpe f. eks. med vejledning og kurser i fundraising.  

 
HANDLINGSPLAN 
 
Skrave Lokalråd har under arbejdet med denne udviklingsplan drøftet hvilke type indsatser, der skal til 
for at løfte den opgave, vi står over for.  

 
Arbejdsgrupper 

Vi ønsker at involvere så mange som muligt, og vil danne fem 
arbejdsgrupper, en for hvert indsatsområde. Arbejdsgrupperne 
arbejder ud fra denne udviklingsplan, de ideer, som kom frem 
på inspirationsdagen samt den viden, som de løbende samler 
ind. Lokalrådets medlemmer har taget ansvar for et indsatsom-
råde hver og følger op på arbejdet. Arbejdsgrupperne tilrette-
lægger selv deres arbejde, mål og indsatser inden for udviklings-
planens rammer. De skal brænde for deres opgave. Denne måde 
at gribe opgaven an stiller store krav til vores evne til koordine-
ring og samspil.  
 

Ud over disse arbejdsgrupper agter Skrave Lokalråd at organisere to tværgående støttegrupper til at 
støtte såvel foreninger som arbejdsgrupper. De to støttegrupper er PR og fundraising.  

Fællesspisning i idrætsugen har vist sig at væ-
re en stor succes og skaffer flere deltagere.  

http://skravesogn.blogspot.dk/p/foreninger.html
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Værktøjer 
De mange ideer og forslag, som inspirationsdagen bragte frem, er grupperet efter de nye temaer og ud-
gør en ”idebank”, som er til rådighed for arbejdsgrupperne. Kommende nye ideer inden for indsatsområ-
derne kan derfor løbende samles op. En række ideer fra inspirationsdagen er leveret direkte til relevante 
foreninger, som vil vurdere om de vil bruge forslagene. Vi ønsker at fastholde princippet om, at de, som 
får ideerne også står for at gennemføre. Med erfaringerne fra foreningshuset in mente vil vi fremover 
tænke drift tidligt i projekter.  

 
Samarbejde 
Skrave Lokalråd ønsker fortsat et gensidigt tillidsfuldt samarbejde med kommunen i stil med landsbype-
delordningen og foreningshus med den rummelighed og respekt, som arbejde med frivillige fordrer og det 
tidsforbrug, vi som lokalaktive kan afse. 
 

Vi ser frem til opgaven og samarbejdet.  

 

Skrave Lokalråd 

Poul Erik Osmundsen             Karsten Petersen                         Dorte Holm  Hansen 

Jens Anker Boisen           Mogens Christensen  

Skrave, 14. august 2016  

 

Fakta:  
 
”Skraves Udviklingsplan 2016 ->” er udar-

bejdet på grundlag af ínspirationsdagen 

den 9. april 2016, hvor ca. 60 borgere i alle 
aldre i Skrave deltog samt lokalrådets 

drøftelser af områdets muligheder og res-

sourcer.  
 

Udviklingsplanen er afleveret til Vejen 

Kommune 14. august 2016.  
 

Klikbare links i udviklingsplanen viser pri-

mært til relevante undersider på 

www.skrave.dk og fungerer derfor som 
bilag.  

 

Fotos 
Alle billeder er privatfotos, som er taget i 

Skrave. Vi siger særligt tak til Karsten 

Nielsen og H.C. Nielsen for at måtte bruge 

jeres billeder.  
 

Kontaktoplysninger til Skrave Lokalråd:  

Poul Erik Osmundsen, Formand, 
peo@vejshovedvej.dk 

 

 
Udviklingsplanen lægges på www.skrave.dk 

og kan fås i papirudgave ved at henvende 

sig til lokalrådet.  
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Slikbutik, fiskedam og svømmebad var tre af forsla-
gene fra børnegruppen til Skraves inspirationsdag.  

 


