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Forord.: 

Lokalsamfundet Tobøl, Stenderup og Føvling har rødder langt tilbage i tiden. Området har været 

bebygget i årtusinde. Det har været grænseregion i en kortere periode i historien. Området har et 

Børnecenter og et bredt foreningsliv. Her er flot natur og højt til loftet. Der er frihed, fællesskab, 

og man tager vare på hinanden. Et samfund, som ønskes bevaret og udbygget. 
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- du mener, jeg mener, vi gør .. 

_____________________________________________________________________ 

 

Historie: 

Det tidligere Føvling Sogn bestod tidligere af tre lokale samfund. Stenderup, Tobøl og Føvling, som 

havde hver sin skole og forskellige servicefunktioner, forskellige håndværkere samt 

indkøbsmuligheder f.eks. en brugsforening alle tre steder. Desuden var der alle tre steder et aktivt 

foreningsliv. 

Befolkningstallet er faldet siden 1930, hvor der var 2300 indbyggere. Mekaniseringen i landbruget 

har bevirket at befolkningstallet har været jævnt faldende. I 1970 var der 1860, i 1990 var der 

1530 og i 2015 var der 1212 indbyggere. 

Udviklingen har medført at landbrugene er blevet større og der er kommet flere fritidsbrug til.     

Det faldende indbyggertal har bevirket, at der nu kun er et Børnecenter placeret i Føvling – skolen 

der er fra tresserne, er ombygget flere gange. 

Området har tidligere været dækket ind med håndværksmæssige muligheder, såsom tømrer, 

smed, skomager, kro, brugs, bager, samt vognmænd der servicerede hele Føvling Sogn. 

De ændrede samfundsforhold i landsbyerne er en konsekvens af den øgede industrialisering og 

borgernes mobilitet i almindelighed – udover øget krav til service og indkøbsmuligheder. 

Området ligger i et naturskønt område med Åtte bjerge og en skøn Kongeådal med en række 

fortidsminder, bl.a. bronzealder høje. 

Fra 1848 til 1920 dannede Kongeåen lige syd for området grænsen til Tyskland. 
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Føvling – Stenderup – Tobøl 

- du mener, jeg mener, vi gør.. 

Lokal analyse: 

Lokalområdet er fordelt på 3 områder.: Stenderup, Tobøl og Føvling. 

 

Erhverv 

Landbrug er hovederhvervet. Men flere små og store industrivirksomheder er etableret i området.  Dagligt er der 

mange, som pendler til og fra området.  Endvidere er der restaurant og campingplads. 

Børnecenter 

Føvling skole blev bygget i 1963 og gennemgik i 2005 en større renovering. I 2015 er der ombygget igen for at gøre 

plads til Børnecenter, med børn fra 0-6 klasse SFO og børnehave. 

Skolebus 

Der er busforbindelse til Ribe, Føvling og Holsted. I Ribe og Holsted er der forbindelse med toget for videre 

transport til gymnasielle uddannelser m.v. 

Byggegrunde 

Både Tobøl og Føvling har grunde til nybyggeri. 

Kirker 

Både Stenderup og Føvling har en kirke. Samme præst er tilknyttet begge kirker.I Føvling er oprettet en 

fritidsaktivitet ”Møllen” for skolesøgende børn fra 4. årgang. Møllen ledes af frivillige. 

Ældreboliger 

Der er flere ældreboliger i alle lokalområder. Boligerne er indrettet handicapvenlige. 

 

Foreningsliv/Kultur 

Foreningslivet blomstrer i hele lokalområdet. Det er rummeligt og har et bredt udbud af tilbud, hvor der er plads til, 

at alle kan deltage, uanset alder. Spejder, rideklub, MC klub, idræt, pensionistforening, musik, foredrag, aftenskole 

for blot at nævne et lille udpluk. Hver uge kommer det rullende bibliotek på besøg og har faste holdepladser. 
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Forsamlings/ Aktivhuse 

Der er flere muligheder for at samles i lokalområdet.                                                                                          

 Tobøl har forsamlingshus og et  Aktivhus med badmintonbaner og klublokaler.                                              

Stenderup har forsamlingshus og i tilknytning hertil en idrætshal og klublokale.                                                                            

Føvling har forsamlingshus og et ”Landsbyhus” med klub og idrætsfaciliteter. 

Slogan.  ”vi gør hinanden gode” 

I lokalområdet er der Frihed og Fællesskab og man tager vare på hinanden. 

 

Befolkningsanalyse.:  

Vi har gjort mandtal i område 6683 og i 2015 var befolkningstallet på 1212. 

De fordeler sig således. 

0-17 år 284.  18-29 år 162. 30-65 år 588. 65 år+ 178. 

Heraf er 957 beskæftigede og 120 er pensionister. 

 

Input.: 

Lokalrådet inviterer sammen med Familie og Samfund til 3 årlige ”Spis på tværs”. Man mødes, spiser og 

snakker; her er der mulighed for at komme med ris, ros og forslag til lokalrådet 6683. samt at bestyrelsen kan 

orientere om nyt i lokalrådet. Arrangementet afholdes på skift i de tre byers forsamlingshuse. 

   

 

 

 

 

 

 

”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den!” 
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Vision 2020 

Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne, har Lokalrådet formuleret en vision for Lokalsamfundet i 

område 6683: 

 I år 2020 er befolkningstallet stigende i Føvling, Stenderup og Tobøl, med en bred sammensat 

befolkning og et varieret boligtilbud i landlige og naturskønne omgivelser. 

 Vi har fortsat et velfungerende børne- og unge miljø i tæt kontakt med et stærkt  foreningsliv. 

 Vi er et trygt samfund, der udviser rettidigt omhu overfor hinanden, omgivelserne og miljøet, og her 

sættes diplomatiet højt. 

 2+2 = 5   - Stor synergi mellem Føvling, Stenderup og Tobøl 

 

Strategi: 

For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på drømmen. 

Strategi omkring bosætning: 

 Vi gør ”trækfugle” til ”standfugle” 

 Der etableres et uformelt mødested for at styrke det lokale tilhørsforhold, skole og fritidsaktiviteter gøres 

attraktive. 

 Der udstykkes byggegrunde/storparceller. 

 Decentralicering  af senioraktiviteter. 

 

Strategi omkring børn- og ungemiljø og foreningsliv: 

 Videreudvikling af et Børnecenter i tæt samarbejde med foreningslivet. 

 

Strategi omkring rettidig omhu og tryghed: 

 Der tilbydes et indholdsrigt seniorliv. 

 Der arbejdes hen mod en landsbypedelordning 

 Der udarbejdes en plan for cykelstier, hvor det findes mangelfuld. 
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Strategi omkring 2+2 = 5: 

 Gensidig respekt og samarbejde mellem aktører og foreninger via blandt andet klare, synlige aftaler 

omkring arrangementer mellem forsamlingshuse og haller 

Planen er som følger: 

 Udbygning af samarbejde:   2-3 årlige arrangementer med henblik på fællesskab mellem foreninger. 

 

 Etablering af PR-gruppe:  Udarbejdelse af fælles kalender, hjemmesider og mediestrategi i samarbejde 

med kommune.  

 

 Infrastruktur – Generelt: Bidrage til udarbejdelse af trafikplan, turisme og cykelrute i lokalområdet.  

 

 Udstykninger:  Efter behov.    

 

 Lokalrådet: Sikrer høj  grad af diplomati og gensidig respekt mellem de tre lokalsamfund via godt og tæt 

samarbejde. 

 

Afslutning 

Lokalrådet koordinerer projekterne og har overordnet ansvar for fælles opgaver, f.eks. fundraising, revision, 

sekretær m.m.      
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 ”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den!”      


