
Velkommen



Underup-Vorbjerg-Torp har fået 100.000 kr. 
til

projekter, aktiviteter og faciliteter
der skal

styrke naboskab og sammenhold

fremme udvikling

gøre området mere attraktivt

Den Trygge Landsby 2017



Og ikke mindst skabe

spændende processer og medborgerskab

SÅ DERFOR:

Nu skal vi have fundet ud af, 

hvad vi skal arbejde videre med!

Den Trygge Landsby 2017



15.00 – 15.15: Kage og kaffe

15.15 – 15.45: Oplæg om idéer og processen

15.45 – 16.45: Arbejde i grupper

16.45 – 17.15: Fælles opsamling

17.15 – 17.30: Strække-ben

Fra 17.30:  Aftensmad 

Sådan cirka 

Dagens program



Ansøgning:

Idemøde i januar

Ansøgning

Udpeget som ”Tryg 
Landsby 2017”

Udvægelse af 
ideer:

Hvad skal vi 
arbejde videre 

med?

Finde tovholdere/ 
arbejdsgrupper

Arbejde i 
grupper:

Mål, opgaver

Tidsplan

Budget

Personer

Præsentation 
& afstemning 

Fællesspisning:

Arbejdsgrupperne 
præsenterer

Afstemning, hvis 
behov for det.

Projekter 
realiseres

Mere info følger

Processen – inspireret af andre trygge landsbyer

Januar 2017 Resten af året24. majI dag



 Nabohjælp

 Indkøb af udstyr

 Nye faciliteter/samlingspunkter

 Bedre stisystemer og bindeled mellem seværdigheder/områder

 Årets aktiviteter

 Større event

 Historiefortællinger

 Vartegn og områdeforskønnelse

 Kommunikation og formidling

 Andre temaer

Overvej undervejs, hvilken gruppesnak du gerne vil deltage i.

Rasmus Buhl

Idéerne – fordelt på 10 temaer



Nabohjælp

Nabohjælp

Landsby-
app: Dele 

tilbud 
mellem 
borgere

Velkomstfolder til 
nye naboer

Fælles 
nabohjælps-dage

Hjælpe hinanden 
på tværs af 

generationer

”Præsentation” 
af borgere:

Hvem er vI?

Hvad kan vi 
hjælpe med?

Kontaktinfo på 
medlemmer på 

website

Gruppe 1



Indkøb af udstyr

Indkøb 
af 

udstyr

Opbevaring

Vedligehold

Brugsret 
/udlejning

Telt

Mobile grill

Borde, bænke og 
stole

Tæpper og 
gasvarmere

Lygtehus / 
lyskæder

Gruppe 2



9

Nye faciliteter/samlingspunkter

Nye 
faciliteter / 
samlings-
punkter

Fælles faciliteter med 
pigespejderne Shelters:

- Slaggård Banke

- Vorbjerg Gravhøje

- Gudenåen

- Vildtbanestenene

Bålhytte

Stjernekigger- / 
fuglekiggertårn

Gadekær/fællesområde ved kirkegrund:

- Borde og bænke

- Friluftsstation (vand, læ. Luft, pitstop)

Infostander om aktiviteter og området

Torp Sø:

- Sti

- Badeområde

- Shelters/fiskeplads

For børn og unge:

- Legeplads

- Fodboldbane/mål

Motions-/tarzansti

Gruppe 3



Bedre stisystemer og bindeled mellem seværdigheder/områder

Bedre 
stisystemer 
og bindeled

Trampe/ride/

travestier

Forbedre den gamle 
vej til Nim/Vildtbane-

stenene

Degnemosen
Kirkegrunden 

som startpunkt 
og friluftsstation

Skiltning til og om 
seværdigheder og 

områder

Gruppe 4
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Årets aktiviteter

Gruppe 5

Årets 

aktiviteter

Lave 

arrangements-

kalender

Infostander 

med næste 

arrangement

Aktiviteter for 

børn og unge

Sankthans på 

Trehøje

Tøsehygge

Herrefrokost

Byforskønnende

aktiviteter (fx 

arbejdsdag)

Solsikke-

konkurrence

Forsøg med:

- Fællesspisning

- Påskesjov for 

børn og 

voksne

Eksisterende i 

området: 

- Sommerfest

- Julehygge



Større event

Gruppe 6

Større 

event

”Valdemars Dag” – bruge 

historien i eventen

Også for folk uden for 

vores område

Bruge den skønne 

natur

Koncerter

Mountainbike

Vandring

Løb

Mærkedag-event

Ridning



Historiefortællinger

Historie-
fortællinger

Aktiviteter med 
rødder i 
historien

Guld fra 
lokalarkivet?

Få synliggjort 
lokale/gamle borgeres 
historier om området

Plancher med 
gamle 

fotografier

”Undervisning i 
det fri”

Infostander på 
kirkegrunden

Gruppe 7



Vartegn og områdeforskønnelse

Vartegn og 
område-

forskønnelse

Aktiviteter med 
rødder i historien

Indgangspartier

Anderledes byskilte

Sten som 
vartegn?

Blomster

Flagallé

Gruppe 8



Kommunikation og formidling

Kommunikation 
og formidling

Aktiviteter med 
rødder i 
historien

App om området

Infostander
Skiltning i 
området

Bedre website med 
mere information

Gruppe 9



Andre temaer

XX

?

?

?

?

Gruppe 10 +



Spørgsmål til inspiration og snak:

1. Hvad er der opbakning til?

2. Får I andre gode/sjove/skæve idéer i forhold til temaet?

3. Hvad er drømmen/målet med et projekt omkring dette tema?

4. Hvad skal der til for at realisere idéerne?

5. Hvor mange og hvem skal involveres, hvis det skal lykkes?

6. Hvad tror I, at det vil koste at realisere (et slag på tasken)?

7. Er det realistisk at nå at lave i løbet af 2017?

8. Hvordan kan projektet leve videre, når ”Den Trygge Landsby” er afsluttet?

9. 1-2 personer, der har lyst til at være tovholdere på projektet omkring dette 
tema?

Rasmus Buhl

Arbejde i grupper



- Opsummering fra grupperne 

- Skabelon til projektbeskrivelse til tovholdere

- Udfyldes af alle grupper

- Projektopbygning – ganske kort

Opsamling



Skabelon til projektbeskrivelse

Den Trygge Landsby 2017

Ide

• Beskrivelse af projektet

• Begrundelse – hvorfor?

• Mål med projektet

• Succeskriterier

Tidsplan

• Hvor lang tid vil det tage?

• Hvilke delopgaver er der?

• Hvornår skal det påbegyndes?

• Hvornår kan det afsluttes?

Økonomi

• Budget

• Forventet vedligehold/drift fremadrettet

• Levetid

Hvem

• Projektansvarlig/tovholder

• Hvem har meldt sin deltagelse?

• Hvem skal involveres, hvis det skal lykkedes?



Projektopbygning

Bestyrelse

Godt naboskab 

Underup og omegn

(Styregruppe)

Projekt 1

Ansvarlig xx

Projekt 2

Ansvarlig xx

Projekt 3

Ansvarlig xx

Projekt 4

Ansvarlig xx

Projekt 5

Ansvarlig xx

Jesper Nielsen

Horsens kommune

(uformel rådgiver)

Budgetansvar

Ansvar for overordnet proces

At aktiviteten holdes i gang

Rapportering til kommune

Projektbeskrivelse

Ansvar for gennemførelse

Budget på projektet

Involvere interessenter

Tidsplan



- Husk fællesspisning og projektpræsentation 

24. maj kl. 17.30

- Sæt kryds i kalenderen 5. august: 

- Sommerfest hos Gitte og Ole Sørensen, Savskovhusvej

- Solsikkekonkurrence

- VELBEKOMME!

Diverse



Rasmus Buhl

Vores område

Gudenåen
Slaggaard Banke

Torp sø

Vorbjerg gravhøje

Vildtbanestenene

Trehøje

Spejderhytte

Kirkegrund


