
Landsbyudvalget – vær med 
til at forme fremtiden

Vil du være med til at forme fællesskaberne og 
fremtiden dér, hvor du bor? Så følg Landsbyudvalgets 

arbejde, og bland dig i aktiviteterne.

Landsbyudvalget i Lejre Kommune er et 
midlertidigt politisk udvalg, der arbejder i perioden 

fra oktober 2019 til juni 2021. Det består af 11 
borgere fra landsbyerne samt de 7 medlemmer fra 

Kommunalbestyrelsens økonomiudvalg.

Læs mere på de næste sider og på 
www.lejre.dk/landsby

Landsbypuljen: Søg om støtte til den lokale udvikling

Lejre Kommune har afsat en Landsbypulje på 1 million kroner til 
landsbyudvikling i 2020. Midlerne vil blive uddelt af Landsbyudvalget

Landsbypuljen kan støtte projekter, der fremmer innovation og 
nytænkning af landsbyudviklingen med afsæt i Vores Sted. Det 
gælder:

Tiltag der vil fremme fællesskaber, erhverv og liv i landsbyerne og 
nytænke organisering og fi nansiering – med henblik på at styrke de 
enkelte landsbyers og lokalsamfunds handlekraft.

Konkrete projekter som kan fremme livskvalitet, erhverv og 
fællesskaber skal afprøves og realiseres, jf. bl.a. kommuneplanen og 
Landsbyvisionariet.

Du kan læse meget mere om landsbypuljen og 
ansøgningsfristerne på www.lejre.dk/landsby

Lejres Landsbyer – digitalt vidensforum for alle

Landsbyudvalget har oprettet en ny hjemmeside: 
www.lejreslandsbyer.dk

Her kan du følge med i udviklingen og aktiviteterne – både i din egen 
landsby og i landsbyerne i resten af kommunen.

På hjemmesiden er der nyheder og mulighed for at dele viden og 
erfaringer. Desuden er der en kalender med begivenheder i hver 
enkelt landsby.

På hjemmesiden vælger du selv, hvilke landsbyer du vil følge og 
have nyheder fra.

Bliv en del af fællesskabet: opret en profi l og læg ideer, viden og 
begivenheder ind fra din egen landsby.



Medlemmer af Landsbyudvalget

Formand, Carsten Rasmussen, Borgmester (A) 
Næstformand, Lotte Ruegaard Petersen (Kisserup)

Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen (økonomiudvalget): 
Mikael Ralf Larsen (F)
Rikke Zwisler Grøndal (A) 
Grethe Nørtoft Saabye (C) 
Ole Blickfeldt (O)
Line Jacobsen (V)
Tina Mandrup (V) 

Borgere: 
Lisbeth Overgaard Nielsen (Gl. Lejre) 
Jette Jensen (Vester Såby) 
Geert Aagaard Andersen (Mannerup) 
Inga Steff ensen (Sæby)
Arne Stentoft (Gershøj)
Karsten Jeppesen (Gevninge)
Morten Lindhardt (Højby) 
Rita Allerup (Ejby) 
Jon Lorentsfeldt (Kattinge) 
Jesper Reumert (Kirke Såby) 

Det gode liv på landet – 
nu og i fremtiden

I Landsbyudvalget skal borgere og politikere sammen fi nde bud 
på, hvordan det gode liv på landet skal forme sig, både nu og 
for fremtidige generationer.

Ambitionen er at udvikle nye og bæredygtige løsninger, 
som også kan inspirere på tværs af kommunens mange 
landsbysamfund, og også gerne andre kommuner. 

Derfor skal udvalget:
• Fremme fællesskaber, erhverv, liv og livskvalitet i 

landsbyerne, og nytænke organisering og fi nansiering.
• Skabe mere af det, som er Lejre Kommunes særlige 

kendetegn: Natur, fællesskaber og lokal handlekraft.
• Landsbyudvalget har valgt at have særligt fokus på 
fi re overordnede temaer. Det er natur/biodiversitet, 
fællesskaber/mødesteder, klima/bæredygtighed og trafi k/
mobilitet. 

En meget vigtig del af udvalgets arbejde er at skabe rammer 
for deltagelse og dialog. Landsbyudvalget har allerede holdt 
det første store møde – en landsbybazar - i foråret 2020. Og 
i løbet efteråret, vinteren samt foråret 2021 er der endnu fl ere 
muligheder for at blive en del af arbejdet.

På kommunens hjemmeside er der oprettet en særlig 
side, som fortæller mere om arbejdet i Landsbyudvalget 
og om kommende aktiviteter. Her kan du også fi nde 
kontaktoplysninger på medlemmerne af Landsbyudvalget. 

Du fi nder siden på www.lejre.dk/landsby


