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EN STOR TAK TIL: Borgere og skoleelever i Stenderup-
Krogager, som har deltaget aktivt og med input til 
planen.
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1. HVORFOR NU?

“Vi har skabt så meget, som vi glæder os over.
Tiden er inde til at sætte mål for de næste 10 år”

Vi er nået langt, og vi skal videre

Det er 9 år siden vi lavede vores første plan for 
byens udvikling, og vi kan konstatere, at vi har 
opnået mange af de mål vi dengang satte os.

Af større indsatser har vi gennemført:
2012: Motionscenter i hallen
2012: Multibane
2013: Købmandsbutikken overtages af borgerne
2015: Ny hovedbygning v. Primitiv camping
2015: Igansat SKIF E-Sport
2017: Mountainbike bane
2017: Nye legeredskaber i Øparken
2018: Tilbygning af klubhus /Krogager jagtforening
.........: Udbygning af idrætshal på vej 

Lige så vigtigt er det at nævne, at vi er gode til at 
holde fast i vores enestående sammenhold og 
fællesskab, hvor vi kæmper for de mange gode 
kvaliteter vi har i byen. Det lykkes os fx at bevare 
vores købmand og vores skole, som vi stadig skal 
passe på.

Hvordan høster vi frugterne fremover? og 
hvordan kan vi stadig præge udviklingen? 

Det skal vi finde ud af i fællesskab. Derfor er vi også 
glade for, at ca. 170 borgere har valgt at svare på 
spørgeskemaet, som Fællesrådet delte ud i sen-
sommeren, og at ca. 70 borgere valgte at deltage i 
borgermødet om byens udvikling og fremtid. Endelig 
har vi lyttet til elever fra skolen, for at få børnenes 
stemme med i planen.

Udviklingsplanen samler op på alle de input vi har 
fået fra borgerne i Stenderup-Krogager. Vi har sat 
struktur på vores ønsker og idéer og efter bedste 
evne prioriteret indsatser, som flest borgere 
udtrykker ønske om, at vi skal arbejde med i byen.

Udviklingsplanen viser ikke færdige løsninger. Den 
sætter fælles mål, og den skal hjælpe os med at blive 
på sporet. Den foreslår indsatser, som vi kan samar-
bejde om, for at udvikle det familieliv, vi gerne vil 
tilbyde i Stenderup-Krogager 2030.

FÆLLESRÅDET, December 2019

På Cafémødet i september 2019
giver borgere i Stenderup-Krogager bud 
på opgaver, der bør løses og ideer til,  
hvad vi skal arbejde videre med 
i årene fremover.
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2. HVAD VIL STENDERUP-KROGAGER?

Nye mål og muligheder 
Billund Kommunes landdistriktspolitik opfordrer 
kommunens lokalsamfund til at tage aktivt del i 
byernes udvikling og til at se på lokalsamfundenes 
liv. Billund Kommune vil gerne være familiernes 
første valg, og det gælder hele kommunen - også 
byer i landdistrikterne.

Familier vælger ofte lokalsamfund efter interesse 
og livsstil. Derfor er det en god idé, at Stenderup-
Krogager med den nye udviklingsplan gør det 
tydeligt, hvad byen er for et lokalsamfund. Vi må 
fortælle, hvad vi vil satse på, og hvad vi gerne vil have 
borgere og erhvervsliv i byen til at medvirke til at 
gøre endnu bedre.

Det er vigtig at sige, at når Billund Kommune taler 
om muligheder for familier i Stenderup-Krogager er 
det alle generationer vi taler om: børn, unge, voksne 
og seniorer.

Det vil vi i Stenderup-Krogager 

Stenderup-Krogager vil fortsat være en intakt lands-
by. Vi vil fortsat vise vilje og evne til at fastholde en 
god udvikling med tilpas god service for familieliv. Vi 
vil bevare skole, institutioner og indkøbsmuligheder. 
Vi vil fortsat kæmpe for at være en smuk og velfun-
gerende ramme om et rigt landsbyliv præget af ak-
tive og engagerede borger. 

Efter opsamlingen fra cafémødet september 2019 
prioriterer vi tre indsatser, som vi vil samarbejde om 
at gøre noget ved i de kommende år.

1. Fysiske forbedringer i byen og mobilitet
2. Natur-, kultur- og fritidstilbud
3. Service- og iværksætterinitiativer

“Vi brænder for vores by, 
og vi står sammen om vigtige opgaver”

HVOFOR SKAL VI LAVE 
EN UDVIKLINGSPLAN?
Udviklingsplanen skal fortælle, hvad vi er enige 
om at udvikle i vores by.

Billund Kommune understøtter landsbyernes 
udvikling via Landdistriktspuljen. 

For at få støtte til udvikling er det nødvendigt, at 
vi sætter fælles mål og fortæller, hvad vi ønsker at 
arbejde med i årene fremover. 

Billund Kommunes Landdistriktspolitik 
siger:   

“Det er vigtigt, at det enkelte lokalsamfund     
udarbejder en strategi for det gode familieliv 
for både tilflyttere og nuværende borgere.           
Strategien kan med fordel femgå af lokalsam-
fundets udviklingsplan”
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3. STENDERUP-KROGAGERS BYGGESTEN

Hvem er vi, hvad har vi, hvad drømmer vi om?

Vi starter med at kigge på de byggesten vi har.

Succesfuld udvikling kommer nemlig ikke af nogle 
tilfældige projekter, som vi hiver op af posen. 

Succes kommer af, at vi kan noget særligt sammen 
i Stenderup-Krogager og har nogle byggesten og 
kvaliteter, der er særlige for os. Vi har historie, vi er 
både en gammel by og en nyere by, der er vokset 
sammen til et stærkt fællesskab. Børn og voksne 
ved, at vi med fælles kræfter står imod selv svære 
udfordringer som at bevare vores skole og vores 
købmand. 

På borgermødet stillede vi fem spørgsmål til del-
tagerne, for at se, om vi kunne blive klogere på os 
selv. 

1. Vi er gode til: 1. Hvad er vi gode til?
2. Hvad er vi stolte af?
3. Hvad er vores kvaliteter?
4. Hvad er vores udfordringer?
5. Hvad drømmer vi om?

Svarene beskrives på de næste sider.

Svarene fortæller noget om vores identitet - hvem vi 
er og hvad vi kan skabe sammen i Stenderup-Krogag-
er, og de fortæller også noget om de udfordringer vi 
går og tumler med og overvinder.

Det er en god idé at kunne fortælle omgivelserne om, 
hvem vi er og hvad vi kan. Identitet kan mærkes og 
ses i de ting vi foretager os i vores by. Det er noget af 
det, der fastholder mennesker i vores by og tiltræk-
ker nye.  

“I Stenderup-Krogager står vi sammen og er 
fælles om opgaverne. Når der er noget, der skal 
gøres noget ved, møder vi talstærkt op”

Vi støtter op om hinanden, arrangementer, købman-
den, virksomheder, skolen og foreninger - også når 
opgaverne er svære. For vi ved, at vi arbejder for 
vores fælles bedste og en god hverdag for børn, unge 
og voksne. Vi har det sjovt sammen, også når vi laver 
hårdt arbejde.

Vi skaber succes, når vi brænder for noget, Når vi 
lykkes med noget, vi ikke troede muligt, når vi finder 
løsningen på et bestemt problem, og når vi gør 
noget, der kan gavne alle og fremtidssikre vores by, 
som fx opstart af købmanden, hallen, motionscenter, 
julebelysning, Krogen m.m. 

Vi glæder os over, når det vi har arbejdet sammen 
om bliver brugt til stor fornøjelse for mange i byen og 
når kampene lykkes, og vi får skabt noget. Vi glædes 
over, at vi kan mødes på tværs af byen og på tværs 
af generationer, når vi holder byfest, julemandsjagt, 
sommerfest og, og, og....
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Vi skaber succes når

Vi glæder os over
Vi mødes til
spil eller fest

Vi laver fælles
arrangementer

Vi arbejder sammen,
mange ildsjæle i byen

Mange bakker
op om det, 

der skal laves

Vi står sammen 
om fælles mål og 
kæmper for det

Nye planer drøftes
- ofte med lune og spøjse

bemærkninger

Vi hjælper med 
hver vores styrkerVI samarbejder om 

projekter og opgaver

Vi løfter 
i flok

Vi gør noget
for vores by

Byen står sammen om 
hallen, købmand, krogen,

 julebelysning, skolen, 
plejehjem, affaldsindsamling 

m.m.

Fælles arrangementer
i hallen eller 
sportsfesten

Vi mødes til
fællesspisning

Vi holder 
sommerfest
julefrokost

Vi synger i kirkekor 
og  deltager i 

Running Dinner

Vi bakker op

Vi mødes til
skolens dramastykke
300 personer i hallen

Vi lykkes med 
store og små 

projekter

Kampen lykkes
og vi får skabt noget

Vi mødes til
forskellige små
aktiviteter hos
købmanden

Godt naboskab Nye initiativer
Vores børn leger 

sammen og skaber 
venskaber

Går sammen
(gå-holdet)



8 UDVIKLINGSPLAN 2019-2030

2. Vi er stolte af: 
Vi er glade for vores by. Den er pæn og der er mange 
fine grønne områder, der indbyder til ophold og 
fællesarrangementer. Der er natur og frirum til børn 
og unge. Det er også god infrastruktur - nemt at 
komme til og fra. 

Stenderup-Krogager beskrives både af voksne og 
børn som en hyggelig by med mange søde og aktive 
mennesker. Vi er stolte af vores sammenhold og fæl-
lesskab og alt det vi formår at udrette sammen. 

“Vi har en grundlæggende tro på, at vi kan alt”

Når vi sætter os noget for, gennemfører vi med 
tydelige aftryk på byen som Ø-parken, hallen og Kro-
gen som samlingspunkter. Vi har en evne til at sige 
“Yes we can” og en stor styrke i frivillig arbejdskraft 
og foreninger.

Det er lykkedes at bevare vores indkøbsmulighed ved 
køb af købmandsbutikken, hvor købmanden spiller 
en stor rolle for at understøtte fællesskabet.

Vi er også stolte over at børn og unge har det godt 
sammen i vores by. Unge gider at stoppe op og 
snakke, når de går forbi. Voksne er opmærksomme 
på, at omsorg for børnelivet giver noget tilbage.
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3. Vores kvaliteter:
Det er vigtigt, at vi har overblik over de bærende 
kvaliteter i vores by. Både vores fysiske kvaliteter 
(by og omgivelser) og vores sociale- og kulturelle 
kvaliteter. For det er dem vi skal passe på, bevare og 
udvikle. Så har vi mulighed for at styrke vores særlige 
identitet.

I spørgeskemaundersøgelsen og på borgemødet har 
flest borgere peget på følgende særlige kendetegn, 
kvaliteter og styrker:

• Sammenhold
• Fællesskab og foreningsliv
• Købmand, Skole
• Hygge, tryghed og nærhed 
• Engagement, initiativrig og aktiv
• Hjælpsomhed og venlighed
• Gæstfrihed
• Frivillighed og ildsjæle
• Byen som sted at bo
• Natur og grøn by
• Landsby, lokalsamfund  

Illustrationen:
Ord, der går igen flest gange i spørgeskemaundersøgelsen. 
Størrelsen på ordene vorkser med, hvor mange gange ordene 
er nævnt.
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4. Vi udfordres af:
Selvom vi både er en pæn by med et rigt fællesskab 
og de bedste bokvaliteter for familier og alle genera-
tioner, har vi udfordringer, som i andre landsbyer.

Udfordringer i by og omgivelser

Tilflytning, arbejdspladser og service
Vi har behov for at få  flere familier og børn til byen. 
Vi vil gerne beholde vores arbejdspladser. De er 

vigtige for fremtiden, og vi kæmper 
også for at bevare vores service - 
vores indkøbsmuligheder og vores 
institutioner, som vi synes er noget 
af det vigtigste for vores fremtidige 
udvikling. Skolen skal være attraktiv 
for at kunne tiltrække familier. Nogle 
borgere ønsker mere fokus på samar-
bejde og samspil mellem Stenderup 
og Søndre skole herunder transport-
muligheder mellem skolerne.

Hovedgaden og omgivelserne
Vi synes også at hovedgaden kunne 
være pænere - nogen steder. Selvom 
byen som helhed viser sig med bebyg-
gelse i god standard, synes vi det er 
vigtigt, at hovedgaden og vores huse 
præsenterer sig godt. Både voksne 
og børn giver udtryk for, at der godt 
kunne ryddes bedre op nogen steder.

Manglende fokus på byens natur
Flere tilkendegiver, at byen ikke udnytter nærheden 
til det grønne godt nok. På trods af, at byen frem-
står grøn med nem adgang til naturen, viser 
spørgeskemaundersøgelsen, at borgerne kun giver 
middelkarakter til natur og grønne omgivelsers at-
traktivitet. Også skolebørnene efterlyser mere grønt. 
“Det grønne er ikke nok i fokus” er en af kommentar-
erne og det nævnes, at der er for få udendørstilbud i 
naturen.

Trafik og offentlig transport
Cykelstier og trafiksikkerhed for skolebørn er der stor 
fokus på. Tingvejen bliver nævnt igen og igen som den 
største trafikale udfordring og barriere for både voksne 
og børn. Der mangler en sikker krydsningsmulighed 
især for skolebørn. Selvom Stenderup-Krogager menes 
at have nogen af de bedste transportforbindelser 
blandt kommunens lokalbyer, mener nogle borgere, at 
der bør være øget fokus på, hvordan især børn sikres 
gode transportmuligheder mellem byerne.

Fritids- og turisttilbud
I spørgeskemaundersøgelsen svarer borgerne, at 
byen er attraktiv som bosted. Byen, som sted at til-
bringe sin fritid, får dog lavere karakter som attraktiv. 
Heller ikke byen som naturturistmål får høj karakter 
som værende attraktiv. 

Mangel på store byggegrunde og mindre boliger
Vi synes, vi bor attraktivt, men vi synes også, det er 
vigtigt, at vi kan blive ved med at tiltrække tilflyttere 
og kunne tilbyde borgere med forskellige behov 
boliger i byen. Kommentarerne er mangel på store 
byggegrunde, men også på flere lejeboliger/bolig-
forening.
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Udfordringer socialt og kulturelt
Ildsjæle brænder ud
Vores foreningsliv og fællesskaber vurderer vi til at 
være absolut attraktivt og vigtigt for at kunne holde 
sammen om gode vilkår i fremtiden. Vi er dog be-
kymrede for, at vores ildsjæle brænder ud. Mange 
nævner, at der er brug for friske kræfter - nogen, der 
kan løfte opgaverne og nogen, der kan tage fra. 

Få flere nye borgere med i fællesskabet
Vi har mange nye udenlandske tilflyttere, som vi 
gerne vil byde indenfor i vore fællesskaber. Vi har 
behov for at kunne inspirere nye borgere til at 
medvirke i fællesskabet. Nogle nævner også, at det 
vil være godt at få kræfter ind med nye idéer. Især 
iværksætterinitiativer ønsker nogen mere af.

Plads til forskellighed og nye tanker 
Nogle nævner, at fællesskabet kan opleves som 
indspist og vanetænkende. Der må gerne være plads 
til forskellige holdinger til løsninger, og at vi bliver 
bedre til at lytte og forstå hinandens behov.

Sammenhæng i initiativer
Nogle nævner, at idéer og initiativer stritter i flere 
retninger, og at der er behov for at få struktur på 
idéerne for at kunne koordinere og samle kræfterne. 

At bevare det gode børneliv
Børnlivet opleves som godt og trygt af børnene, men 
voksne og børn deler bekymringer for at miste skolen, 
der er base for den nærhed og kontakt, der opstår 
mellem børnene i byen. Der udtrykkes også be-
kymring for, at for få børn i forskellige aldersgrupper 
hindrer deltagelse i alderssvarende holdsport.

Vi deler udfordringer med andre 
mindre byer fx kampen om

 at bevare vores gode institutioner
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5. Vi drømmer om: 

Vi drømmer om at bevare en intakt landsby, med 
lidt flere borgere, der spiller aktivit med i fællesska-
bet, og med børn nok til at kunne bevare skolen og 
et godt børneliv. Vi drømmer om at bevare vores 
erhverv og om at se en vis udvikling og iværksæt-
tertrang. Endelig drømmer vi om at få endnu bedre 
fysisk samling på vores dobbeltby trafikalt og ved 
hjælp af mere grønt.

Citat fra Cafémødet om fremtiden 2030:
“Det er fortsat attraktivt at bygge og bo i byen, 
da foreningslivet, erhvervslivet og fællesskabet 
stortrives. Der er så mange fælles aktiviteter 
og folk kan slet ikke lade være med at deltage, 
fordi vi hygger os og bekymrer os om hinanden”

Vores drømme sammenfattet:

Stenderup-Krogager skal i 2030 være kendt for:

• Sammenhængende by i samspil med naturen
• Mere plads til kultur og fællesskab
• Udvikling og iværksætteri

Sammenhængende by i samspil med naturen
I fælleskabet er vi sammen om byen, men vi vil også 
være én by, der hænger fysisk sammen. Bebyggelsen 
på den anden side af Tingvejen skal have lettere 
adgang og børnene skal have mulighed for selv at 
kunne cykle og gå trygt i skole. Vi vil gerne kunne 
bevæge os mere på cykel og gåben og ser derfor 
også gerne at den gamle bane får nyt liv og med-
virker til at flette vores by sammen fra syd til nord 
i en grøn natursti, der på sigt kan forbinde os med 
en sund cykelsti til Grindsted. I det hele taget vil vi 
gerne have mere ud af vores grønne omgivelser. Det 
Grønne Guld ligger lige foran hoveddøren. Vi kan 
selv få langt mere gavn af naturen og vi kan tiltrække 
både nye borgere og turister med vores natur.

Plads til kultur- og grønne aktiviteter
Vi har masser af muligheder for at samles i hallen og 
på sportspladsen til sportsarrangementer og plads i 
Ø-parken til at samles om traditioner. Samlingssteder 
for kulturarreangementer og dyrkning af interesser, 
der ikke har med sport at gøre mangler vi plads til - 
Et kulturhus står på manges ønskeliste med plads til 
hobbyaktivitet og kreative værksteder og café med 
plads til fællesspisning. Et kulturhus kunne bidrage 
til at skabe rammen om nye fællesskaber med nye 
og udenlandske tilflyttere. Vi har et stort ønske om at 
byde alle nye borgere velkommen. Flere aktiviteter i 
det grønne skal der også skabes rammer for.
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Udvikling og iværksætteri
Vi overtog købmandsbutikken og tanken og har 
sikret os en lokal indkøbsmulighed, men drømmen 
er ikke slut. For ønskerne omkring butikken vok-
ser. Vi vil gerne have en større butik og vi vil gerne 
have plads til nogle af de aktiviteter som er igang-
sat i tilknytning til butikken, som E-sport til unge. 
Vi har drømt om Mejeriet som mulighed for en ny 
butik m.m. men måske er der helt andre ting der 
skal sættes i værk på mejeriets grund - iværksæt-
termiljø eller nybyggeri? Nogle udtrykker ønske om 
at få løftet iværksætterinitiativer, der kunne føre til 
mere udvikling og aktivitet i byen, måske kunne der 
åbnes  muligheder for småvirksomheder eller handel 
fx flere andelsinitiativer, boliger og iværksættermu-
ligheder i en kombination. Det kunne give mulighed 
for at tiltrække en ny type borgere, der både bor og 
arbejder og skaber en ny form for liv i dagligdagen.

        VISION
STENDERUP-KROGAGER
     EN INTAKT LANDSBY

Byen med vilje og evne til at fastholde  EN GOD UDVIKLING
En smuk og velfungerende ramme om ET RIGT LANDSBYLIV præget af aktive og engagerede borgere
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Borgerne om byen: En by vi er glade for at bo i - med livskvalitet
Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen

Hvor mange har svaret:

Spørgeskemaet blev delt ud til samtlige hus-
tande i Stenderup-Krogager sammen med ind-
bydelsen til Cafémøde.

171 borgere svarede med en god aldersspred-
ning:

• 18 % mellem 18 og 30 år
• 25% mellem  31 og 40 år
• 23% mellem  41 og 50 år
• 20% mellem  51 og 60 år
• 14% over 61år

Hvad synes borgerne om byen

Vi kan konkludere, at borgerne i byen er både glade for at bo i Stenderup-Krogager og synes at 
byen er et sted med god livskvalitet. Stolte er også langt de fleste over at bo i byen. En by i ud-
vikling vurderer dog kun halvdelen, at byen er. 

Topscorer er “Et sted jeg er glad for at bo”. 90% synes i meget høj grad eller i høj grad, at de er glade for at bo i byen. 
Dernæst følger “Et sted med god livskvalitet”. 88% synes i meget høj grad eller i høj grad, at byen er et sted med livskvalitet. 
På tredjepladsen og stadig med høj vurdering følger “Et sted jeg er stolt af at bo” 78% er i meget høj grad eller i høj grad 
stolte af at bo i byen. Dog kan vi nævne at 21% svarer hverken eller. Endelig vurderer borgerne om byen er i udvikling. Kun 
halvdelen mener i meget høj grad eller i høj grad. Ca. 20% svarer i mindre grad eller slet ikke.

Tabellen ovenfor viser en procentfordeling
Tallene i hver søjle er procenttallet og tallet til højre for søjlen er antal svar

  Procent   Antal svar
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       Hvor attraktiv - top bund (indeks)

       Hvor vigtig for fremtiden - top bund (indeks)

Hvordan læser du tabellerne til højre
Tallene i søjlerne er indeks-værdier - ikke %

Indeks betyder, at en skala (f.eks. den tilfredsheds-skala, 
som går fra 1 til 5, som borgerne har svaret med) er omreg-
net til en skala, som går fra 0-100. 

Vurderingerne mellem 0 og 100 kan læses således:
• Indeks 80-100 = exelent vurdering
• Indeks 70-80  = en god vurdering
• Under indeks 70 = plads til forbedring

Byens attraktivitet og 
hvad er vigtigt for fremtiden

Vi har spurgt borgerne om nogle af de temaer, som 
Billund Kommunens Landdistriktspolitik udpeger 
som vigtige for udviklingen af lokalbyerne i kom-
munen og spurgt hvor attraktive og hvor vigtige de 
opleves at være for fremtiden.

Topscoreren for hvad borgerne finder attraktivt er:
1. Daglige indkøbsmuligheder
2. Foreningsliv og fællesskaber
3. Skole og børneinstitutioner
4. Plejemuligheder for ældre
5. Byen som sted at bo

Topscoreren for hvad borgerne finder vigtigt for 
fremtiden er:
1. Skole- og børneinstitutioner
2. Daglige indkøbsmuligheder
3. Foreningsliv og fællesskaber
4. Byen som sted at bo
5. Offentlig transportforbindelser

Naturomgivelser, adgang til arbejdspladser og 
hovedgaden vurderes også at være vigtige temaer 
for fremtiden, mens iværksætteri og naturturisme 
vurderes at have lavere vigtighed af borgerne.
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Skolebørn om byen: “Et dejligt fællesskab”
Vi har talt med skoleelever om:

• Byens udseende
• Byens aktiviteter
• Stemningen i byen 
• Byens sammenhold
• Byen i fremtiden

Pæn by at leve i  
Elever i Stenderup Krogager giver udtryk for, at 
Stenderup-Krogager er en meget fin og pæn by at 
leve i, med mange pæne huse og haver. De synes, at 
folk i byen gør sig umage med at holde deres huse og 
haver i fin stand. Det er noget eleverne godt kan lide. 

At bo i en lille by som Stenderup–Krogager oplever 
de fleste elever som hyggelig og overskuelig. Dog 
udtrykker nogle af eleverne, at de nok ikke regner 
med at kunne finde job i byen. Derfor kan de godt 
forestille sig at bo i en større by en dag. 

Aldersfordelingen i byen synes eleverne er ok. De 
synes, at der er nok børn og unge. Dog kommer det 
frem, at der ikke altid er nok børn til at stille hold til 
sportsaktiviteter volleyball eller fodbold. De fortæller, 
at det er hyggeligt at møde de gamle beboere med 
deres rollator og hilse på dem. 

Mange fritidsaktiviteter, men der mangler lidt 
Eleverne synes, at Stenderup–Krogager byder på 
mange fritidsaktiviteter, som man kan vælge mellem. 
Især aktiviteter som E – sport, fodbold, volleyball, 
spring eller juniorklubben er eleverne glade for. 

Eleverne er godt klar over, at en lille by som Sten-
derup–Krogager ikke kan byde på alt. Dog betoner 
nogle af eleverne, at de godt kunne tænke sig, at der 
i Stenderup–Krogager kunne være et fodboldhold for 
piger eller også en rulleskøjtebane. At nogle af aktivi-
teterne foregår i fx Hejnsvig, synes de er ok. De synes 
ogse det er hyggeligt at møde børnene fra de andre 
byer. 

Sammenholdet og stemningen er god
I forbindelse med sammenholdet og stemningen i 
Stenderup–Krogager er de fleste elever enige om, at 
sammenholdet i byen er meget godt. De kan godt 
mærke sammenholdet og holder meget af, at der 
både er gadefest, julemandsjagt, byfest og skolefest. 

Børnene beskriver “et dejligt fællesskab”, hvor de 
føler sig trygge og omgivet af rare og glade men-
nesker. At alle i byen kender til hinanden og alle 
hilser på hinanden, synes eleverne meget godt om: 
”Det er rart at være her.” Også den opbakning, de 
kan mærke fra forælderne omkring bevaringen af 
deres skole bliver nævnt.  

Fremtidens by – Ønsker og visioner 
Tanker om fremtiden bringer forestillinger frem 
om naturen, klimaet og sundhed. Byen skal være 
miljøvenlig, passe på klimaet, have et godt sammen-
hold og blive endnu mere grøn. Der bliver talt om 
mere skov, og der bliver helt konkret talt om at holde 
byen ren. Flere mener at borgerne kan blive bedre til 
at rydde op efter sig. 

Vi fornemmer, at eleverne ønsker en by, der 
forbindes med sunde og grønne kvaliteter og fortsat 
stærkt sammenhold.
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“JEG FØLER MIG ALDRIG 
ALENE, DER ER ALTID 

NOGEN, DER STÅR OG TALER 
ELLER ORDNER HAVE. 

DET ER DEJLIGT”

“MANGE AF TING AT VÆLGE
 IMELLEM, DET ER DEJLIGT”

“DER ER GODE AKTIVITETER 
FX VOLLEYBALL, MEN NOGEN 
GANGE ER VI IKKE NOK”“VI ELSKER

VORES BY”

“JEG KAN GODT LIDE AT BYEN 
ER SÅ LILLE, AT ALLE HILSER PÅ 
HINANDEN... ET GODT SAMMEN-
HOLD ER GODT, MAN FÅR GODE 
VENNER. JEG FØLER MIG TRYG”

“VI HAR EN MASSE GODE 
NABOER”...
“VI HAR OPBAKNING FRA 
FORÆLDRE”
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4. BORGERNES IDÉKATALOG
I Landdistriktspolitiken anbefaler Billund Kommune 
lokalsamfundene at se på ´Det gode familieliv´. 
Der er peget på ni indsatsområder, der på forskellig 
vis kan uderstøtte lokalsamfundenes arbejde med 
at udvikle gode vilkår og tilbud til børn, unge, voksne 
og seniorer. Vi har tilladt os at sammenfatte de ni 
temaer til syv.

• Fællesskab
• Natur-, Kultur- og fritidstilbud
• Fysiske forbedringer i byen
• Småskalaturisme
• Mobilitet
• Bosætning og markedsføring
• Service- og Iværksætteri

Dels er borgerne blevet spurgt om, hvor vigtige 
de forskellige temaer er for byens udvikling i 
spørgeskemaundersøgelsen. Dels har borgerne 
arbejdet med temaerne på Cafémødet.

Borgerne har bidraget med idéer til alle syv temaer, 
som vi har sat på opslagstavlen her på siden.

Skal vi prioritere indsatserne i vores udviklingsplan, 
må vi sige, at opmærksomheden blandt borgerne 
mest kredser omkring følgende 3 temaer:

1. Fysiske forbedringer i byen og mobilitet
2. Natur, kultur- og fritidstilbud
3. Service- og iværksætteri

Vi udfolder de tre temaer i næste kapitel.

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSTILBUD
“Vi mangler et samlingssted for kulturaktiviteter og vi skal have flere 
akivitetsmuligheder i naturen - for alle generationer”

Idéer:
• Multikulturelle arrangementer (fx streetfood) i samarbejde 

med forskellige foreninger
• Kulturhus i det gamle mejeri eller evt. tænke kulturhus ind i 

udbygning af hallen til hobby-, forenings- og kulturarrange-
menter og café

• Samlingssted for de unge (mellem juniorklub og voksenliv)
• Legeplads til de mindste børn 
• Flere aktivitetsmuligheder for ældre
• Flere aktiviteter for tilflyttere, finde ud af deres behov
• Cykel- og gangstier i naturområderne 
• Andre ønsker: Tennisbane, svømmebad ved Ø-parken/

banen, hundeskov med aktivitetsbane, spisested, grillbar, 
kreative værksteder, aftenskole

FÆLLESSKAB
“Vi skal tænke nyt i foreninger. Der må gerne samarbejdes på tværs af 
foreninger, dagpleje, børnehave og skole og nye tilflyttere må inddrages”. 

Idéer:
• Nye ildsjæle (Følordning, tydeliggøre, at det er ok at bidrage 

med ”lidt”
• Få nydanskere med i fællesskabet (værtsfamilier/mentor, 

spis på tværs, via Notitsen, informaitoner i velkomstkurv)
• Blive bedre til at udnytte hinandens ressourcer - Lave en 

opgave-, job,- idébank
• Skabe korps af frivillige praktiske hjælpere
• Altid invitere minimum én anden end dem vi plejer til at 

deltage
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BOSÆTNING OG MARKEDSFØRING 
“Ønske mål 2030: Gerne 50 flere familier, 40 lejeboliger, for at holde på 
købmandsbutik, skole, børnehave og vuggestue”

Idéer:
• Tiltrækning af familier 
• Stor parceller 1000 m2 +
• Almenboliger – boligforening 120-150 m2 fx boliger til enlige med 

børn eller seniorboliger
• Afklare potentiale for almene boliger – kontakt til almenselskaber, 

der bygger i mindre byer
• Dialog med kommunen om muligheder og løsninger
• Markedsføre vores by, og det vi kan sammen. bl.a. på sociale medier
• Producere en lille film, hvor vi borgere selv fortæller om alle vores 

goder - om sammenhold med muskler
• Udvikle “Grønt fokus” - grøn livsstil

MOBILITET
Sikker og sund transport

Idéer:
• Cykelstier og gangstier langs landeveje & den gamle jernbane
• Tunnel eller andet over Tingvejen, svingbane, rundkørsel, 

hastighedsbegrænsning (også pga støj)
• Vigeplads/holdeplads til bussen på Tingvejen, så det bliver 

mere sikkert at stå på
• Bump ved skolen
• Gode transportforbindelser for børn og unge - både offentlig 

transport og cykelstier

SMÅSKALATURISME
Tiltrække natur- og cykelturister

Idéer:
• Bedre stisystem rundt i byen på cykel
• Hytter/minihuse til overnatning i forbindelse med kommende cykelsti 

på den gamle bane
• Rastepladser og madpakkehuse
• Udekøkken, fitness legeplads, børneaktiviteter
• Billigste overnatning, - Krogen – linkes til gratis aktiviteter i byen
• Tunnel under Tingvejen ville også betyde bedre ruter for turister / 

Hestkær 
• Reklamere mere for vores natur og omgivelser
• Samarbejde med nabobyer om markedsføring

SERVICE- OG IVÆRKSÆTTERI
“Bevare og udviklie service og iværksætteri er vigtigt”

Idéer:
• Erhvervsgrunde
• Mindre lejemål for nye iværsættere
• Kontorfællesskab
• Café / cantina sammen med købmandsforening
• Stiftelse af ”Mejerigården Fælleslykke”  (bevare kulturav/histo-

rie - uanset om mejeriet bevares)
• Søge viden om startups
• Udvikle skolen med alternativ tilbud if. til andre skoler (fx 

naturfokus som speciale, der kan trække flere børn til)
• Forslag til anvendelsesmuligheder: Microbryggeri, café, plads 

til fællesspisning, muligheder for små hobbyvirksomheder 
med 3D-print, lacercutter, vinylskærer,

• Udviklingsfond til byens udvikling
• Bevare skole, børnehave og plejejem/arbejdpladser

FYSISKE FORBEDRINGER I BYEN
“Forskønnelse, binde byen sammen og friluftsliv ”

Idéer:
• Fede byporte
• Skabe sammenhæng i byen mellem Stenderup og Krogager 

og på tværs af Tingvejen
• Gøre hovedgaden attraktiv - holde den pæn
• Øparken: Vandløb graves ud til søer, så der står blankt vand 

så den løber igennem søerne
• Etablere søbad/frilusftsbad
• Cykelstier: til Grindsted, (den skæve bane), til Vesterhede 

og Hejnsvig, til Ansager
• Grøn bane (natursti) med forbindelse til Krogen
• Få åen frem i byen
• Mejeribygning: opkøb/restaurering eller nedrivning? 
• “Vedligeholdelsescrew”, der kan gå til hånde med haver, 

facader, ukrudt.
• Landsbypedel

TEMAER i
Billund Kommunes
landistriktspolitikogStenderup-Krogagers

idéer
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5. INDSATSER I STENDERUP-KROGAGER
    FREM TIL 2030

Med udgangspunkt i spørgeskemaudersøgelsen og 
borgernes interesser, der kom frem på cafémødet i 
september 2019, peger Stenderup-Krogager 
Fællesråd på 3 indsatser, som vi vil satse på at få 
samarbejde i gang omkring i de kommende år. 

Under indsatserne har vi beskrevet nogle opgaver, 
der går på tværs af de mange gode idéer og input, 
vi har noteret i borgernes idékatalog. Derfor håber 
vi, at vi rammer så mange interesser i Stenderup-
Krogager som muligt.

1. FYSISKE FORBEDRINGER I BYEN OG MOBILITET
 A. Byens fremtoning , udvikling og samspil med natur

 B. Stier, tryg og sund trafik

2. NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSTILBUD
 C. Kulturtræf og aktivitet

 D. Tilbud i naturen

3.  SERVICE- OG IVÆRKSÆTTERI
 E. Bevare og udvikle lokale servicetibud
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INDSATS 1: Fysiske forbedringer i byen og mobilitet 

A. Byens fremtoning, udvikling og samspil med natur 
En intakt by i samspil med naturen
Vi vil gerne have byen til at hænge bedre sammen. Vi 
vil gerne have en attraktiv hovedgade, og vi vil gerne 
have det grønne til at fylde mere i byen. 

Mentalt hænger byen godt sammen men ikke helt 
så godt fysisk. Vi ser os selv som en overskuelig by, 
der ville hænge bedre sammen, hvis vi fik forbindelse 
over eller under Tingvejen og fik bundet Stenderup 
og Krogager sammen. Vi ser en mulighed for en 
grøn kobling med udvikling af en “Grøn lynlås” i form 
af en natur- og aktivitetssti på den nedlagte bane-
strækning. Mere synlig å og å-landskab kunne give et 
ekstra grønt plus til byen.

Vi har nogle funktioner og bygninger på hovedgaden 
som har potentiale for at skabe et slags centrum. 
Købmand, plejecenter, et nedlagt mejeri og erhverv. 
Nogle har ønsker om at skabe iværksætteraktiviteter 
og kulturhus omkring det gamle mejeri, mens andre 
ønsker mere boligbebyggelse i hovedgaden. Begge 
dele kunne medvirke til at skabe liv i hovedgaden. 

Vi er en lille intakt landsby, der ønsker tilpas ud-
vikling til, at vi kan vedblive med at holde fast på 
vores kvaliteter og serviceniveau. Derfor har vi også 
ønske om en vis udbygning af forskellige boligtyper.

Hvad vi kan arbejde med?
At samle byen med en mere grøn identitet 
Samspil mellem byer og natur får mere og mere 
opmærksomhed. I Stenderup-Krogager kunne re-
aliseringen af en “Grøn lynlås” på banestrækningen 
medvirke til starten på en ny samlende grøn identitet. 
Mere grønt kunne også finde sit udtryk i hovedgaden. 
Der er allerede mange fine forhaver, men der er også 
steder, der trænger til en kærlig hånd. Oprydning og 
mere beplantning i hovedgaden hører til de lavthæn-
gende frugter - evt. sammen med grønne byporte.

At værne om hovedgade og centrum
Selvom vi er en lille by, kan vi arbejde på at markere 
vores hovedgade som vores strøg, der kan forbinde 
vores forskellige aktiviteter. Vi har bygninger som fx 
mejeriet, der siger noget om vores kulturarv. Hvad 
enten bygninger i vores hovedgade forsvinder eller 
skal genbruges til nye formål, skal vi afklare vores 
muligheder for at påvirke udviklingen og skabe bedre 
sammenhænge og liv - uanset om vi lykkes med iværk-
sætteraktiviteter eller flere boliger i vores centrum.

At tilbyde blandede boligtilbud
Vi vil arbejde for at kunne tilbyde attraktive bygge-
grunde af en vis størrelse, for at tiltrække flere fami-
lier. Vi må se på, om eksisterende grunde kan sam-
menlægges. Vi kan også undersøge muligheden for at 
få flere lejeboliger i byen til unge eller ældre borgere. 
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B. Stier, tryg og sund trafik
Gode forbindelser, tryg og sund skoletrafik
Tager vi fat i tryg og sund trafik for både børn og vok-
sne, tager vi hul på et tema, der kan medvirke til at 
gøre livet endnu mere attaktivt på landet med sund 
og grøn mobilitet. 

Det er ikke nyt, at vi ønsker at arbejde med stifor-
bindelser i vores by, og det er også en interesse vi 
deler med vores nabobyer. Det handler både om 
bevægelse, netværk mellem byerne men i høj grad 
også om sikker trafik - ikke mindst for vores skole-
børn og unge. 

Vi har lagt mærke til, at flere skolelever køres i skole. 
Hvis elever eller forældre oplever skolevejen som 
utryg medfører det, at flere elever køres til skole. Det 
giver mindre bevægelse og mindre trafiktræning. 

Hvad kan vi gøre først? 
Fysiske forberinger i byen 
og mobilitet

Starte en bygruppe
Den stærke interesse for en mere sammenhængende 
by giver anledening til at undersøge reel interesse og 
opbakning for at arbejde både med bedre sammen-
hænge i hovedgaden og via banestrækning og stifor-
løb. Interessen kalder på at etablere en bygruppe.

• Vi kan fx starte med at undersøge muligheden for 
at gennemføre et pilot- og eksempelprojekt for en 
“grøn aktiv banesti”  

• Vi kan søge afklaring af, hvad der skal ske med me-
jerigrunden på sigt. Borgernes ønsker fx afklaring af 
om bygningen kan renoveres eller bør nedrives og 
afklaring af, om der fortsat er basis for byfunktioner 
(ny købmandsbutik, iværksætterinitiativer, kul-
turhus) eller om boliger er et bedre alternativ

To emner kalder især på dialog med 
Billund Kommune:
• Vi ønsker dialog med kommunen om muligheden 

for udbud af større byggegrunde og etablering af 
lejeboliger

• Vi ønsker dialog med kommunen om sikker forbin-
delse over Tingvejen og sikker skolevej for børn.

Hvad vi kan arbejde med?
At arbejde for sund og sikker trafik
Borgerne peger især på Tingvejen som et stort 
problem for fremkommelighed på tværs af byen, og 
der er et flerårigt og stort ønske om en tunnel under 
vejen. Vi må søge samarbejde med kommunen om 
en afklaring af løsningsmuligheder. 

At få styrket grøn mobilitet med gode stier
Vi har stor interesse for at samarbejde med kommu-
nens øvrige lokalbyer om at få bundet kommunens 
stinet sammen, og vi vil også gerne se på muligheden 
for at skabe god forbindelse til Ansager i nabokom-
munen. Banestien har høj prioritet, fordi den både 
kan fungere som intern sti og forbindelse ud af byen 
for borgere og cykelturister. 
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INDSATS 2: Natur-, Kultur- og Fritidstilbud

C. Kulturtræf og aktivitet
Vi skal værne om vores stærke fællesskab!
“Vi skal vedblive med at være et fællesskab, som 
opbygger ildsjæle, sammenhold og venskaber” 
Citat fra cafémødet

Vi har mange muligheder for at mødes og være 
sammen i vores by og vi har gode traditioner, som 
børn, unge og voksne støtter op omkring, men vi er 
også sårbare i et lille samfund, hvis vi ikke formår at 
trække nye ildsjæle til. Derfor er det både vigtigt at 
invitere nye borgere med i fællesskabet og at sikre 
at vores børn og unge ved, at de medvirker til vores 
gode fællesskab.

Nye tilflyttere kan have andre behov eller forestil-
linger om, hvad byen skal tilbyde af aktiviteter og kan 
komme med nye tilskud og input. Nyt blod og nye 
input kan give os ny inspiration. På Cafémødet blev 
der foreslået forskellige muligheder for at møde nye 
tilflyttere og lære hinaden at kende. 

Børn og unge følger sig godt tilpas i byen, dog skal 
vi være opmærksomme på at lytte til deres behov. 
Der er stor tilfredshed med klubtilbud, men i skellet 
mellem juniorklub og voksenliv er der behov for at 
kunne samles på andre måder.

På Cafémødet blev der opfordret til at nytænke ak-
tiviteter på tværs af foreninger, skole og institutioner. 

Hvad vi kan arbejde med?
At møde hinanden på nye måder
Foreninger, skole og institutioner kender os borgere 
på tværs af generationer, interesser, nationalitet. 
Derfor kan det være en god ide at gå sammen om at 
afprøve nye kulturmøder f.eks. Street food, fælles-
spisning eller gøre noget ekstra ud af eksisterende 
traditioner for at tiltrække nye. Vi kan afprøve nye 
måder at invitere ind i foreninger f.eks. være værts-
familier for udenlandske tilflyttere. Vi kan udvidde 
velkomstkurven med information bl.a. om, at det 
er ok at bidrage til fælleskabet med lidt - f.eks. byde 
andre fremmesprogede velkommen i fællessakbet.

At lytte til børnefamilierne og de unges stemme
Byen skal blive ved med at tiltrække unge børnefami-
lier. Derfor er det vigtigt, at vi holder os ajour med 
deres ønsker og behov for fritidsaktiviteter som fx 
legepladser for de mindste, attraktive omgivelser 
omkring skolen og fristed for teenagere, plads til e-
sport m.m., der blev nævnt på Cafémødet.

At bane vej for et Kultur- og multihus
Mange borgere fremsætter ønsker om plads til fælles 
mødesteder for mange typer af aktiviteter fx møde-
rum for foreninger, kreative værksteder, café og kul-
turmødested m.m. Der er brug for mere plads til til at 
relationerne kan gro mellem generationer, interesser 
og nationaliter, hvor det ikke handler om sport.
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D. Tilbud i naturen  
Trivsel og sundhed med grønne aktiviteter
Grønt og natur i byen giver udfoldelsesmuligheder, 
trivsel og sundhed. Undersøgelser viser at afstanden 
til natur har betydning for, hvor meget vi bevæger os. 

Der er nærmest ikke grænser for aktiviteter, der kan 
udspille sig udendørs hos os. Vi er heldige i Stend-
erup-Krogager, for vi har natur og grønne områder 
lige uden for døren - både de friserede parkområder 
og det vilde krat. 

Som vi allerede har været inde på, har vi mulighed 
for at skabe os en meget mere grøn profil, der både 
vil være interessant for os borgere og for vores om-
givelser og turister med hang til aktivt liv i naturen.

Hvad vi kan arbejde med?
At skabe flere aktiviteter i naturen 
Vi har rige muligheder for at skabe inspirerende 
børne- og ungerum i naturen til leg, læring, ophold 
og bevægelse. Vi skal give spillerum til, at børn og 
unge selv kan medvirke til at skabe deres egne leg- 
og udfoldesesrum i naturen. Naturen taler til alle 
generationer. Vi skal finde ud af, hvilke behov der 
gemmer sig hos byens borgere.

Forbedre forhold for natur- og cykelturister 
Vi kan sagtens modtage overnattende naturturister, 
og vi kan arbejde på, at gøre lidt mere ud af det. 
Når vi skaber flere aktiviteter for børn og voksne 
i naturen bliver vi samtidig mere interessante for 
naturturisterne. Vi kan samarbejde med de andre 
lokalbyer om at markedsføre vores småskalaturisme 
i lokalbyerne. Til sammen har vi meget at byde på.

Mere viden om mulighederne i naturen
Naturomgivelser nævnes af vores borgere som vigtig 
for fremtidig udvikling, men måske er vi slet ikke 
opmærksomme på alle de mange muligheder, der 
ligger lige foran vores fødder. Vi har brug for inspira-
tion og viden om fx biodiversitet og håndtering af 
vores natur. For vi skal sikre, at vi skaber aktiviteter 
uden at vi ødelægger vores natur.

Hvad kan vi gøre først?  
Natur-, kultur- og 
fritidstilbud

• Vi kan møde vores nytilflyttere. Vi kan afprøve nye 
måder at mødes, hvor vi i første omgang får lej-
lighed til at høre om hiandens ønsker til fællesska-
bet

• Vi kan finde ud af, hvad et multi- og  kulturhus skal 
kunne hos os. Vi skal finde ud af, om vi har eksister-
ende rammer, der kan opfylde vores behov eller om 
vi skal afklare muligheden for renovering/nybyggeri 
med evt. puljemidler

• Vi kan undersøge muligheder for flere  aktiviteter i 
naturen for borgere og turister

• Vi kan få mere viden om mulighederne i “det  
grønne” om vores potentialer for udvikling

• Med den interesse, der er udtalt for det grønne 
tema hos borgerne, kan vi undersøge, om der er 
basis for inspirationsaftener. Foredragsaftenener 
kan evt. arrangeres i samarbejde med kommunens 
andre lokalbyer.
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Vores kamp 
for at bevare 
byens 
købmand
bar frugt
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INDSATS 3: Service- og iværksætteri

E. Bevare og udvikle lokal service 
Fokus på mere iværksætteri
I spørgeskemaundersøgelsen bliver byen som base 
for iværksættere vurderet som mindst attraktiv (se 
tabellen s. 15). Hvor vigtig iværksætteri er for frem-
tiden bliver heller ikke vurderet særlig højt. Dansk 
forskning viser dog, at mindre byer, der formår at 
iværksætte initiativer, der giver omsætning til byen, 
har mulighed for at skabe en sund udvikling.

Spørgskemaundersøgelsen viser noget om, at vi 
måske ikke er helt bevidste om, hvad vi egentlig kan 
som iværksættere i vores by. For vi kan noget særligt.

Hvis vi kigger på vores evne til at investere og drive 
aktiviteter sammen, viser vi, at vi besidder en form 
for fælles iværksætterevne fx vores fælles investering 
for at bevare dagligvarehandel.

Vi har også borgere, der beriger byen med nye 
produkter og services, som ismejeri og bed and 
breakfast. 

Måske har vi et uopdyrket potentiale, der med større 
opmærksomhed kan give vores by mere vækst i min-
dre virksomheder og service. Det kan også handle 
om at udnytte muligheder med internethandel og 
undersøge, om der er et potentiale for at afsætte 
lokale produkter.

Hvad vi kan arbejde med?
Blive klogere på muligheder i iværsætteri
Der findes viden, undersøgelser og ekesmpler på, 
hvad andre lokalsamfund har gjort for at løfte sig til 
iværksætteropgaver. Vi kan blive klogere på, hvordan 
vi griber en sådan opgave an og vi kan blive inspir-
eret.

Måske stifte en forening
Det var et forslag som kom op på cafémødet. 
Der blev talt om at bevare kulturarv og identitet 
omkring mejerigrunden - fx stifte “Mejerigården 
Fælleslykke” til udvikling af området. Hvad enten 
bygningen kan bevares eller ej. 

Mejeriet er et synligt symbol for noget der har haft 
stor betydning for byens økonomi førhen. Derfor 
er det af stor betydning, at det, der udvikles eller 
kommer i stedet for, også fremover markerer 
byens centrum med noget der symboliserer vores 
stærke fællesskab - eller noget der måske også 
bidrager til at styrke nye lokale tilbud eller service 
til byen.

Vi må vi finde ud af, hvad der kan lade sig gøre.

Hvad kan vi gøre først?  
Service- og iværksætteri
• Finde ud af, hvordan vi kan styrke vores iværksæt-

terevner og få gang i flere lokale initiativer, såvel 
hobbyprægede som udvikling af små virksomhed-
er

• Søge viden om iværksætteri og startups og dele 
erfaringer andre steder fra

• Konkret finde ud af, om vi har muligheder for at 
udvikle blandet bolig og iværksætter/miljøer på me-
jerigrunden, hvis det viser sig, at mejeriet ikke kan 
bevares/udvikles.
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6. OVERBLIK

   IDENTITET
Hvem vi er og vores byggesten

Fællesskab

Sammenhold

Gode til at kæmpe
for lokalsamfundet, 

Engagement og initiativ

Frivillighed og Foreningsliv Grøn by - Tæt på natur

Pæne huse og gode institutioner

Dejlig landsby med god beliggenhed

  VISION
STENDERUP-KROGAGER

     EN INTAKT LANDSBY
Byen med vilje og evne til at fastholde  EN GOD UDVIKLING
En smuk og velfungerende ramme om ET RIGT LANDSBYLIV præget af 

aktive og engagerede borgere

   MÅL
          Det vi arbejder hen imod:

SAMMENHÆNGENDE INTAKT LANDSBY- Overordnet er det vores mål, at 
Stenderup-Krogager kommer til at hænge endnu bedre sammen og fortsat er et 

smukt og velfungerende lokalsamfund 

SAMMENHOLD OG VILJE - Stenderup-Krogager skal fortsat være kendt 
som et lokalsamfund, der tager hånd om udvikling og udfordringer.
Vi bidrager og kæmper.

Succesmål  
Hvad kan vi se, vi har nået 2030 

Fysiske forbedringer i byen og mobilitet
• Vi har stadig en købmand i hovedgaden
• Vi har bevaret vores institutioner
• Vi har fået nye borgere til byen, fordi vi kan tilbyde større grunde og almene boliger
• Mejerigrunden fremstår som en fornyet attraktiv del af centrum
• Banen er omdannet til grøn sti og forbindelse i byen
• Byen er forbundet over Tingvejen med en tryg forbindelse

Natur-, Kultur og  Fritidstilbud
• Det er lykkes at få flere forbundende stistytemer i naturen
• Flere aktiviteter i naturen
• Vi har fået et kulturhus, hvor vi kan mødes på tværs af alder og interesser - hvor det ikke 

handler om sport/idræt
• De unge har fået uformelle mødestede inde/ude. De små børn har legepladser
• Vi har fået flere overnatningsmuligheder ved Krogen

Service- og iværksætterinitiativer
• Vi arbejder for, at Stenderup-Krogager bliver bedre som base for iværksættere. 
• Vi arbejder for at tiltrække borgere, der søger attraktive landlige omgivelser for hjem-

mevirksomheder.

 HYGGE, TRYGHED OG NÆRHED
gæstfrihed, venlighed, glæde

Købmand og aktiviteter
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SKABELON TIL 
HANDLEPLANER PROJEKTTITEL:

MÅL:
HVAD VIL VI OPNÅ?
HVORFOR ER DET VIGTIGT?
FOR HVEM? (MÅLGRUPPE)

STRATEGI:
HVORDAN VIL VI ARBEJDE MED PROJEKTET,
SÅ VI NÅR VORES MÅL?

INDSATSER/AKTIVITETER
HVEM DELTAGER?
HVILKE RESSOURCER HAR VI AT GØRE GODT MED?
HVILKE AKTIVITETER VIL VI GENNEMFØRE?
HVAD SKAL RESULTATET VÆRE?
HVAD KAN VI SELV, HVAD SKAL VI HAVE HJÆLP TIL?

TIDSPLAN
HVORNÅR SKAL VI HAVE NÅET HVAD?

Det kan være en hjælp at starte 
et projekt med at lave en pro-
jektbeskrivelse, eller som her en 
handleplan for, hvad man vil, og 
hvad man gerne vil opnå.

Man kan diskutere og beskrive 
disse punkter:

1. Mål: Beskriv formålet med 
projektet så præcist som muligt. 
HVORFOR vil vi arbejde med 
indsatsen?

2. Strategien: HVORDAN vil vi 
arbejde med indsatsen?

3. Indsats og aktivteter: Find 
ud af hvad vi har at gøre godt 
med HVILKE RESSOURCER.        
Beskriv også det forventede re-
sultat og den forventede effekt? 
RESULTAT/EFFEKT

4. Lav en TIDSPLAN

Skriv evt. planen ud i A3 størrelse
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7. NYTTIG VIDEN
Rapporter om udviklingen i Stenderup-Krogager

Den første helhedsplan/udviklingsplan for Stenderup-Krogager blev udarbejdet i 2011 
Planen findes på Billund Kommues hjemmeside:
https://billund.dk/media/129212/Helhedsplan-for-Stenderup-Krogager.pdf

Billund Kommunes Landdistriktspolitik- og pulje

På Billund Kommunes hjemmeside er der meget stof at hente. 

Landdistriktspolitikken blev besluttet i 2015
Rapporten findes her:
http://billund.dk/media/894735/landdistrktspolitik-vedtaget-i-byraad-24062015.pdf

Information om Landdistriktspolitikkens samarbejdsmodel finder du her: 
http://billund.dk/politik/landdistrikter/samarbejdsmodel/

Information om Billund Kommunes Landdistriktspulje finder du her:
http://billund.dk/politik/landdistrikter/landdistriktspulje/

Puljer, der finansiering udvikling i landdistrikter

Erhvervsstyrelsens Landdistriktpulje: www.livogland.dk
Realdanias ildjsælepulje / Underværker: www.undervaerker.dk
Lokale- og anlægsfonden: www.loa-fonden.dk
Friluftsrådet: www.friluftsraadet.dk
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Stenderup-Krogager sangen

1
På heden, hvor lærkerne sang, hvor ræven og harerne sprang
Og hvor taterne vandred i flok, der havde de ensomhed nok
Nu ligger der hus eller gård, hvor landmanden høster og sår
Nu er lyngen omtrent pløjed ned, der er marker med korn i dens sted.
 
Og ved åen og byen, der voksede her
er den dejligste plet, og den har jeg så kær
den er ikke med storhed og pragt, den er skøn i sin daglige dragt
Har i set, når en sommerdag løvet er grønt
Det er Stenderup – Krogager, herligt og kønt
Har i set vores kirke, der knejser mod sky?
Det er dejligt, at du er min by

2
Så voksed du år efter år, du helede rifter og sår.
Al fortidens fejler og kiv, som skabtes af småbyens liv
Du formes af tiden der svandt, men flere og flere dig fandt
Som et grosted for lykke og fred, og tit som et blivende sted.
 
Og ved åen og byen, der voksede her...
 
3
Når jeg bliver gammel og grå, og kræfterne ej kan forslå
Jeg lister til bænken en dag, og nyder i fuldeste drag
De minder og glæder jeg fik, og tanker med tiden der gik
Det højeste ønske for mig, at jeg måtte ældes med dig!
 
Og ved åen og byen, der voksede her...
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Udviklingsplanen skaber overblik over vores byggesten:
• Hvad vi er gode til
• Hvad vi er stolte af
• Vores kvaliteter
• Hvad der udfordrer os
• Hvad drømmer vi om

Udviklingsplanen sætter mål og retning for det vi vil:
• Hvad vi  vil opnå sammen
• Hvilke opgaver vi gerne vil løse
• Hvad første skridt kan være

EN UDVIKLINGSPLAN
sætter struktur på 
drømme og ideer 
til fremtiden


