
Vrads Visionsdag
12 marts kl. 19.00-22.00 i Vrads Forsamlingshus

Skovlandets Lokalråd 
Den ny kommunestruktur med langt mellem borgere og ”kommune” har medført oprettelse af en del 
lokalråd i Silkeborg Kommune, og der er allerede set udspil fra flere af disse lokalråd.

Lokalrådet for den sydligste del af Silkeborg Kommune - ”Skovlandet” - kalder sig naturligt for 
Skovlandets Lokalråd. Det dækker den gamle Vinding-Bryrup-Vrads Sognekommune, som fra Vinding 
i øst strækker sig langt ud i vest til de store plantager omkring Hjøllund, Kolpensig og Bredlund. 

Skovlandet – et privilegeret område
De fleste vradsere ved nok, at de er privilegerede - ja, ikke bare Vrads, men hele Skovlandet er pri-
vilegeret ved at ligge mellem stærke vækstcentre i både syd og nord. Det giver et stort udbud af 
erhvervsmuligheder og i kombination med den enestående natur basis for tilflytning af mennesker 
uden tidligere relation til området. Skovlandet er i den fordelagtige position at være et område, hvor 
væksten ikke kun sker i indbyggertal og boligenheder, men også i aktivitet og landsbymiljø. 

Opgaven går derfor ikke i første omgang ud på at kæmpe for overlevelse og undgå forfald i land-
distriktet, men på i fællesskab at se fremad og på såvel idé-plan som i praksis at medvirke til at ud-
vikle landdistriktets og landsbyernes potentialer og til at optimere den service og de tilbud og øvrige 
forhold, der er nødvendige, vigtige og rimelige for livet i et landdistrikt. 

Skovlandet i den sydligste del af Silkeborg Kommune indrammet med løs hånd - Det er jo slet ikke Bryrup, men Vrads 
der ligger centralt - altså når man ser på arealerne. (KMS-PK).



Fremtidens udfordringer
Udfordringerne er imidlertid utallige, og allerede nu må vi indregne, at den næsten uindskrænkede 
mobilitet, privatbilen har givet os, af forskellige grunde kan blive svækket fremover. Det vil derfor 
være nødvendigt allerede nu at indregne andre faktorer i økonomien, end der gøres i den centralise-
ringsproces, bl.a. den nye kommunestruktur har lagt op til. 

Flere af landsbyerne har for længst fået svækket deres relation til de erhverv, der skabte dem, 
og denne udvikling fortsætter i lyntempo, så billedet af rene sovebyer lurer i horisonten. Heldigvis 
vil mange det anderledes. De ønsker liv i deres boligområde og ser snarere landsbyen som en ”virke- 
og leveby”, et sted hvor børn og voksne kan udfolde sig inden for overskuelige og trygge rammer, og 
hvor man har mulighed for også at prøve sine erhvervsdrømme af, hvad enten det er som håndvær-
ker, landmand, rådgiver, behandler eller handlende, ja endog som fritidskøbmand. 

Skovlandets fælles historie
Skovlandet har en lang fælles administrativ historie. Der er stadig mange familierelationer mellem 
de enkelte områder, men mest synligt er nu – udover naturen med den store skov - at Skovlandet med 
Bryrup i centrum stadig udgør et skole- og institutionsopland. 

Der er imidlertid langt fra tale om et ensartet område, snarere tværtimod, for variation og for-
skellighed trives i Skovlandet både inden for de enkelte bysamfund og mellem disse indbyrdes. At 
kunne samarbejde om fælles mål og samtidig give plads til forskelligheder er en af de væsentlige 
opgaver, og et samfunds sundhed viser sig blandt andet i, hvordan man håndterer forskelligheder.

Skovlandsprojektet 
Skovlandets Lokalråd har søgt og fået bevilget 200.000 kr. af Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
Landdistriktspulje for 2007. Bevillingen er givet til et fremadrettet projekt, der omhandler områ-
dets fælles identitet og profilering udadtil og skal frembringe visioner for området. Civilingeniør 
Palle Kousgaard er projektets koordinator, som i samarbejde med Skovlandets Lokalråd lægger op 
til visionsmøder i de enkelte bysamfund. Disse foregår på lidt forskellig måde fra sted til sted, 
men den gennemgående metode er, at idé-udviklingen sker i små grupper, som sammensættes efter 
hvilke emner, de enkelte mødedeltagerne engagerer sig i. Grupperne fremlægger så konklusionerne 
af drøftelserne i plenum, og det samlede resultat bliver til et såkaldt visionskatalog som et udgangs-
punkt for det videre arbejde. 

Der vil selvfølgelig også efter visionsdagen i Vrads blive mulighed for at deltage, og lørdag d. 26. 
april kl. 9.00-13.00 bliver der på Bryrup Skole afholdt et fælles møde for hele Skovlandet.

Alle veje fører til Vrads. Nogle hurtigere end andre. (VT)



Turen er kommet til Vrads  
Onsdag d. 12. marts er turen kommet til Vrads.  I Vrads har man gennem de senere år været i stand 
til at få mange projekter sat i gang. Ideerne er boblet op på forskellige måde, og ofte har kaffe-
bordet i Vrads Købmandshandel - som har introduceret begrebet ”samtalekøbmand” - været med 
fra den spæde start. Når der samtidig er tendens til, at mange bakker op om ideerne, er det let at 
få noget i gang, og de mere formelle institutioner som Borgerforening og Forsamlingshus er hurtigt 
kommet på banen som smidige medspillere. 

Utraditionelle initiativer har derfor gode kår i Vrads, men har samtidig haft den virkning, at oplan-
det til Vrads – hvis det da er rimeligt at tale om et opland til en bebyggelse på under 200 sjæle – er 
blevet et interesseopland i højere grad end et geografisk opland. Det må man naturligvis forholde 
sig til i Vrads, og visionsmødet i Vrads er derfor også for de ”oplandsvradsere”, der på den ene eller 
anden måde føler sig knyttet til livet i Vrads. 

Emnegrupperne
Der blev i Vrads afholdt et lille uformelt formøde, hvor deltagerne var lidt tilfældigt udvalgte, men  
repræsenterede forskellige foreninger og aktivitetsgrupper. For at kunne få visionsmødet hurtigt 
i gang blev det besluttet, at deltagerne kan plukke fra forskellige emnegrupper, som vil få en kort 
introduktion. Nye emner kan sagtens dukke op på mødet, og brænder nogen for noget, som mod for-
ventning ikke rummes inden for de opstillede emnegrupper, eller som man i særlig grad ønsker at 
knytte ord til, er man velkommen til selv at give en kort og på forhånd forberedt introduktion.

1. Civilkultur, som omhandler folke-, fin- og socialkultur, såsom vores måde at fungere sammen på, 
fællesskab, sociale netværk, samarbejde, åbenhed og plads for mangfoldighed …..

2. Erhverv, virksomheder, arbejde. Udgangspunktet er de initiativer, der kommer ”nedefra” eller 
er i gang. Hvordan kan vi støtte hinanden, fælles huse, netværk …….

3. Natur og miljø. Brug af og omsorg for omgivelserne, ”grønne” projekter, bæredygtighed ……her-
under et forslag om en øko- (lav eller høj) -skole. 

4. Kommune, offentlige institutioner, centralisering contra decentralisering fx af børneinstitutio-
ner, ældreboliger og spildevandrensning, veje, …… 

5. Ungdomsgruppe. I lighed med Vinding ønsker vi fortsat at inddrage de unge…. 

”Når det hedder Ryttergården, skal der også være heste til at ride på”, sagde ejeren, Peder Due. Så var et nyt kultur-
sted skabt. Og når man var i gang kunne man jo også bruge laden,da fx Klods Hans Karavanen kom forbi. (VT).



Yderligere oplysninger
Skovlandets Lokalråd vil med tiden få oprettet en hjemmeside, men indtil den er i funktion kan op-
lysninger om Skovlandsprojektet fås på Palle Kousgaards hjemmeside, www.vindenvender.dk under 
menupunktet: Skovlandsprojektet eller direkte med linket http://www.vindenvender.dk/skovlandet.
html. Her kan emnegrupperne for mødet i Vrads og for et kommende møde i Bryrup ses.

Vel mødt

Agner Thulesen   Palle Kousgaard
Skovlandets Lokalråd  Projektkoordinator

Ser vi det samme? Har vi de samme visioner? Fra Overgårds mark er der et vidt udsyn. (VT).

Tænk over emner på visionsmødet – drøft det gerne med andre inden, evt. 
over en kop kaffe i købmandsbutikken. (VT).


