
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGI Lokaludvikling 

Blomstrende Landsby 

Vingsted Skovvej 1 

7182 Bredsten 

 

En stor milepæl er nået, og vi kan nu fremsende Årres ansøgning om optagelse på Niveau 4 & 5 i 

projekt Blomstrende Landsby.  

Der ligger et langt forløb bag ansøgningen, hvor utrolig mange emner har været diskuteret og belyst. Vi 

står i dag med et stærkt udgangspunkt for fremtiden. Visionen for Årre er på plads, og handleplanen 

viser vejen. 

I arbejdet med projekt Blomstrende Landsby bliver det tydeligt undervejs, at det jo kun bliver dele af 

de projekter og initiativer, der sker i byen, som kommer med i ansøgningsmaterialet.  Men der sker jo 

meget mere end det.  

Der er nu en ny børnehave undervejs i byen, og samtidig er der iværksat udstykning af 17 byggegrunde. 

Der er projektplanlagt et ”Byens Rum” på et areal ved skolen. Der er kommet en miljøstation, og 

dagplejerne har fået et nyt mødested i det gamle kommunekontor. Her arbejdes der ligeledes på at få 

lavet hotelværelser i den ene længe. Et projekt der sker i et samarbejde mellem Årre Invest og den nye 

ejer. Private håndværkere har opkøbt ældre huse i byen, sat dem i stand og lejer dem nu ud til 

privatbeboelse. På skolen bager frivillige brød til børnene flere gange i ugen. Boldklubben er i gang 

med at bygge tribune ved fodboldbanerne. Osv.Osv.
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Vi ser den virkelyst, der er i Årre og omegn, som et sikkert bevis på, at udviklingen vil fortsætte på flere 

fronter. Og netop det er vigtigt. Arbejdet i projekt Blomstrende Landsby har bragt os rigtig langt og lært 

os rigtig meget, men gryden skal også fremover holdes i kog.  

Samtidig er det vigtigste i landsbyudviklingen, at der løbende er folk, der stiller op og udfører frivilligt 

arbejde. Det er derfor afgørende, at alle – foreninger, institutioner, erhvervsliv, kommune og private 

personer – er med til at bakke op om de frivillige. I Årre uddeles der hvert år en ”Ildsjælpris” ligesom 

Borgerforening og Boldklub inviterer alle frivillige med til årets Høstfest/Frivillighedsfest.  

Sloganet ”Ingen kan alene alt, men sammen kan vi meget” er så kendetegnende for sammenholdet i 

Årre.  

Vi har i arbejdet på denne ansøgning også set på de emner, der vedrørte den gamle Niveau 3 

vejledning: ”Ledelse & motivation” og ”Synliggørelse & kommunikation”. Vi har valgt at medtage en 

kort beskrivelse af arbejdet med emnerne i denne ansøgning – og begge emner har klart været med til 

at give input til det videre arbejde, der er gået i gang i byen.   

Centralt for ansøgningen står Visionen for Årre og den dertilhørende Strategi og Udviklingsplan. 

Derudover har vi 3 selvvalgte kriterier med i vores ansøgning. Vi har valgt flg.: Projekt Oasen, en 

landsbypark midt i byen; Projekt Indfaldsveje og Vold, forskønnelse af områderne; Projekt 

Mangfoldighedens Hus, et værested med mange aktiviteter.  

Vi ser frem til at modtage Sekretariatet og følgegruppen i Årre til en gennemgang af 

ansøgningsmaterialet.  

 

Med venlig hilsen  

Tovholdergruppen for projekt Blomstrende Landsby 

 

 

 

 


