Ansøgning til Årets Landsby 2016
Skave er en landsby 12 km øst for Holstebro med ca. 500 personer indenfor byskiltet og ca. 500
personer boende i oplandet. I Skave vægter vi fællesskab, nærvær og tryghed højt – her er plads
til alle, og vi har meget at byde på til både børnefamilier, yngre mennesker, aktive folk, naturmennesket og det grå guld.
Frivillighed og ildsjæle er et præmis for udvikling i landsbyer – vi får ikke noget forærende uden selv
at ville det. Dette gælder også i Skave. Heldigvis vil vi gerne en hel masse i Skave, og her er mange
frivillige og ildsjæle, som gør en kæmpe indsats.

FRIVILLIGE
GENNEM ÅRTIER

Skave Borgerforening
I Skave kalder vi vores lokalråd for en borgerforening. Borgerforeningen har en bestyrelse med 7
personer, som bliver valgt for to år af gangen på den årlige generalforsamling. Vedtægter og referat
af generalforsamling 2016 for Skave Borgerforening er vedlagt i bilag.
Skave Borgerforening blev stiftet tilbage i 1948, hvor hovedformålet var at få etableret gadebelysning langs gaderne i Skave, da dette var en privat opgave og ikke kommunalt som i dag. Så traditionen med at lave tingene i fællesskab og at arbejde som frivillig er startet for knap 70 år siden og er
blevet en del af borgerforeningens DNA. I dag står Borgerforeningen bag en række arrangementer,
som fremmer fællesskabet og det sociale liv i lokalområdet, er talerør overfor kommune og offentlige institutioner samt profilerer Skave og omegn ved hjælp af hjemmesiden www.skave.info, en
månedlig nyhedsmail, en Facebook-side samt i lokalbladet Borgernyt og i pressen.

Frivillighed, fællesskab og tryghed
VI FÅR TINGENE
TIL AT SKE

Skave og Omegns Multihus
Det bedste bevis på, at frivilligheden og fællesskabet stadig blomstrer i Skave, er Skave og Omegns
Multihus. Det er en bygning, der bogstaveligt talt binder den eksisterende idrætshal sammen med
Skave Skole ved hjælp af en fælles indgang. Multihuset erstatter en gammel utidssvarende sognegård og en slidt gymnastiksal. En projektgruppe har sammen med hallens bestyrelse arbejdet på
projektet i flere år. Da planerne blev mere konkrete, og kommunen også valgte at støtte projektet,
blev der dannet en indsamlingsgruppe. Ca. 25 frivillige meldte sig som indsamlere, og de fik fra
2013-2016 samlet ca. 2 mio kr. ind hos private i Skave og omegn samt ca. 1 mio kr. hos byens erhvervsdrivende. Der er desuden etableret en fondssøgningsgruppe, som sender ansøgninger ud til
relevante fonde og Skave har lavet en gruppe af praktiske grise, som hjælper med manuelt arbejde
ved etableringen af Multihuset.
Alt dette frivillige arbejde har gjort, at der nu står et helt unikt hus færdig til indvielse den 30.
april. Fremadrettet vil Multihuset være et naturligt centrum for lokalsamfundet og foreningerne
med plads til gymnastikopvisning, håndboldstævner, teater, koncerter, kulturarrangementer og
foredrag, båret af forenede og frivillige kræfter. Et hus med mulighed for bevægelse, oplevelser og
samvær på tværs af foreninger, generationer og interesser. Et fælles hus som forhåbentlig er med
til at trække nye tilflyttere til, forene vores mange aktører under ét tag og skabe unikke muligheder
for vores skole.
Et projekt der aldrig havde set dagens lys uden en række frivillige ildsjæles vedholdenhed og arbejde i årevis. Skave Multihus har kostet ca. 15 mio kr.

FRIVILLIGE
RESSOURCER I
”BANKEN”

Foreninger, skole og ressourcebank
I Skave og omegn har vi 13 foreninger, som er udsprunget af meget forskellige interesser – spejdere,
håndboldklub, fitness, speedwayklub, jagtforening, seniorklub osv. Alle foreningerne er båret af
engagerede ildsjæle, som med stor glæde lægger mange timer i det frivillige arbejde. Og de, som

gerne vil hjælpe til men kun en gang i mellem, og som måske ikke har en særlig interesse i nogen
af foreningerne, kan skrive sig op i Ressourcebanken. Her kan de blive kontaktet af de foreninger,
som kan bruge netop deres ressource – fx at sy, at bage en kage, at hjælpe med noget praktisk. Man
binder sig ikke til noget fast og har altid muligheden for at sige nej tak. Dog kan og vil de fleste afse
mindst et par timer om året – på den måde kan alle bidrage til fællesskabet. Den lokale skole har
også benyttet sig af banken – har fx fået syet nye betræk til stole i skolebiblioteket.
Vi har også eksempler på ikke-organiseret frivilligt arbejde (dvs. ikke i foreningsregi). Fx da Michael
syntes, at Skave Børnehus manglede nogle dyr at klappe på og derfor donerede indhegning og to
geder til formålet – og selvfølgelig selv tjekkede hver aften, at dyrene havde det godt og fik det
foder, de skulle. Eller da Ove på eget initiativ lavede et mountainbike-hold, hvor han arrangerede
fælles træning og udflugter. Eller når Mirjam og Bettina hvert år samler pop-up koret The Brave
Singers for at op træde til skolens julestue.

GODT NABOSKAB

Tryghed – kend din nabo
I Skave kender de fleste hinanden, hilser på hinanden og passer på hinanden. Hvis man ser unge
mennesker med en uhensigtsmæssig opførsel, henvender man sig til forældrene – så det ikke bliver
til et problem. Og da vi en overgang havde problemer med udenlandske tyveknægte i villakvarteret,
skiftedes beboerne til at gå vagtrunder om natten, og på grund af dette blev det kun til et enkelt
indbrud.
I Borgerforeningen ønsker vi, at alle i Skave fortsat skal kende naboen, og at tilflyttere føler sig
velkomne i lokalområdet, så vi sender to fra bestyrelsen ud og hilser på med en buket og en
velkomstfolder med masser af tilbud fra de lokale butikker og foreninger. Vi er pt. ved at danne et korps af ”Skave-guider”, som inviterer den nye nabo med til byfest, håndboldkamp, julestue på skolen el. lignende og håber derved at kunne integrere tilflyttere hurtigt i landsbyen.

STOR OPBAKNING
TIL GØR-DET-SELV
PROJEKTER

Investering udefra kommer ti-fold igen
Når der kommer en investering udefra i en aktiv landsby som Skave, bliver denne investering mangedoblet pga. de mange frivillige timer, som lægges i samtidig med. Et eksempel er, da vi fik nye
sider til vores multibane, doneret fra Jem & Fix puljen ”I fixer – vi støtter”. Til skolens arbejdslørdag
blev de gamle sider skiftet ud af frivillige, både nogen som havde børn på skolen og nogen som ikke
havde. Hvis timerne blev gjort op i kroner og ører, ville det blive til mange penge – som kommunen
sparer.
Et andet eksempel er Tinkerdal Besøgssted, som ligger i skoven 1 km �����������������������������
øst for����������������������
Skave. Her er skovlegeplads, shelter, beachvolley bane, grillhytte, aktivitetsstier og hundeskov – alt sammen lavet i et
samarbejde mellem Naturstyrelsen, LAG Holstebro, Holstebro Kommune, Hogager og Skave Borgerforeninger. Vi lagde mere end 1500 timer i projektet – og har nu et skønt sted med mulighed for
masser af aktiviteter. Man får meget for pengene i de mindre landsbyer 

VISIONER

Visions-og handleplan
Skave Borgerforening er en del af klyngesamarbejdet �����������������������������������������
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, bestående af otte borgerforeninger i den østlige del af Holstebro Kommune. ���������������������������������������������������
Østudvalget����������������������������������������
blev i 2012 inviteret til at møde Visionsgruppen, som bestod af 9 samfundsdebattører, der af daværende minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen var sat til at udtænke visioner for landdistrikterne. Til dette møde skulle
vi komme med vores bud på en række visioner.
Med baggrund i disse lidt generelle visioner samt en S.W.O.T. analyse, hvor stærke og svage sider
samt begrænsninger og muligheder i Skave er blevet belyst, har vi udarbejdet en række specifikke
visioner for Skave. I forbindelse med vores generalforsamling i januar i år har vi inviteret borgerne
til en snak om visioner. Med udgangspunkt i den snak har vi udarbejdet en visions-og handleplan –
for det er ikke nok med en vision, der skal også konkret handling til! Vi har lavet den som en 10-års
plan med bud på aktiviteter, både nuværende og nye, fordelt på de kommende 2, 5 og 10 år. Fx har
vi en vision om at opnå en befolkningstilvækst på 3% samt give alle tilflyttere en god velkomst – udfor dette punkt har vi nogle konkrete handlepunkter, som vi arbejder løbende med. Planen er ikke
definitiv – den skal ses om et aktivt arbejdsredskab til at fremme udvikling i lokalområdet.
Visions-og handleplan er vedlagt som bilag.

SAMARBEJDE PÅ
TVÆRS

Samarbejde
Vi er i Skave klar over, at samarbejde er vejen frem.
Eksternt samarbejde
Vi er meget opmærksomme på at have et godt samarbejde med vores nabolandsby Hogager og
har flere fælles arrangementer. Via Østudvalget samarbejder vi også med syv andre landsbyer i
den østlige del af kommunen. Vi har et rigtigt fint samarbejde og god sparring med politikere og
forvaltningen ved Holstebro Kommune. Senest har vi haft chef for dagpasningstilbud på besøg for
at diskutere manglende fleksibilitet i vores vuggestue og vi håber, at forvaltningen kan bruge vores
forslag om flekspladser i mindre institutioner i yderområderne i den nye masterplan, som er under
udarbejdelse.
Internt samarbejde
Internt i Skave afholder vi fælles foreningsmøder 1-2 gange årligt for at finde fælles fodslaw foreningerne i mellem. Da en skole i lokalområdet jo er essentiel for videre vækst i bosætningen, vægter
vi også et samarbejde med Skave Skole og Børnehuset meget højt – vi deltager fx hvert år i skolens
julestue og samarbejder om en fælleshave ved skolen og multihallen, som de bruger til skolehave.
Vi har også et godt samarbejde med de lokale erhvervsdrivende og gør vores til at bevare så mange
lokale arbejdspladser som muligt. Hvert år i august holder vi ”Owen O Æ Awten” (Open by Night)
med mange tilbud og smagsprøver i byens butikker og hos andre erhvervsdrivende. En tradition
som er blevet til, pga. en række frivillige ildsjæles arbejde.

VI BRÆNDER AF
LYST HERUDE I
ØST

Stærke underudvalg
Det er vigtigt at sørge for, at ildsjælene ikke brænder ud. Derfor har vi oprettet flere stærke udvalg
under Skave Borgerforening – for at sprede flammerne!
Skave Byfestudvalg arrangerer en fire dage lang byfest med masser af sjove traditioner og aktiviteter for både børn, unge og ældre.
Skave Seniorklub har i mere end 10 år arrangeret en ugentlig hyggedag fra september til maj, hvor
ca. 40 seniorer mødes for at spille bob, dart, kort, drikke kaffe og ikke mindst hygge sig. En gang om
måneden arrangeres der fællessang, foredrag, udflugter eller lignende.
Klubben for 7.-9. klasse blev etableret, da den kommunale ungdomsklub lukkede pga. for få medlemmer. Hver onsdag aften kommer der mellem 25 og 33 unge mennesker og spiller bordtennis,
pool, spiser slik og hygger sig – de siger det er ”mega nice” 
Kunstudvalget sørger for Efterårsudstilingen i oktober måned. Her udstiller lokale amatørkunstnere
deres værker indenfor maleri, grafik, keramik, træ, skind, cement og meget andet.
Madglade mænd er 3 hold med i alt 56 mænd, som lærer at lave mad i skolekøkkenet af to frivillige
mandlige instruktører. De mødes 6 gange i løbet af efteråret og vinteren og slutter af med den store
eksamen, hvor konerne inviteres til at komme og bedømme resultatet.
Det nyeste udvalg er Skave Lokalhistorie, som med en uddannet historiker vil grave i Skaves lokal
historie med henblik på at lave en fast udstilling om dette i det nye multihus.

SE SAMMENKLIP
AF DE MANGE
TING DER SKER I
SKAVE

Filmklip
Vi har samlet fotos og filmklip der synliggør, hvor stor betydning de frivillige har for udviklingen i
Skave. Musikken er bl.a vores egen ”Skave-sang”, som en lokal ildsjæl omskrev, og et kor af lokale
har optrådt med til Open by night i Skave: Link: (https://www.youtube.com/watch?v=CaKT7m_boJ4)
Desuden filmen fra Jem & Fix, da vi fik penge fra puljen
”I fixer – vi støtter” Link: (https://www.youtube.com/watch?v=LOXDp5hX0zg)
Vi håber, at I har fået et indblik i, hvad vi går og laver i Skave.
Vi er sikre på, at I er enige med os i, at Skave bør blive Årets Landsby 2016.
Vi står til rådighed for yderligere information, hvis nødvendigt. Vi glæder os til at høre fra jer.
På vegne af Skave Borgerforening,
Henny Hedegaard Jensen

