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Der findes et sted…

Vores Sted
Lejre Kommune

Lejre Kommune er et sted – eller rettere 
49 småbyer og landsbyer og en hel 
masse steder. 

Vi har valgt at være en landkommune. 
Vi vælger landsbyen, naturen og det 
lokale fællesskab.

I Lejre Kommune bygger vi drømmen 
om det aktive liv, omgivet af natur og 
med masser af frirum. Midt blandt vore 
forfædres kæmpehøje og samme sted, 
hvor vikingerne byggede deres landsby-
er, lever sagnet om Skjoldungerne, og 
her bygger vi den moderne landsby 
med kvalitet, fællesskab og tryghed i 
centrum. 

Vi dyrker nærheden. Vi gør ting 
sammen. Vi vil hjælpe hinanden og 
passe på hinanden . Vi vil have frihed og 
frirum til at lege i skoven, fiske i fjorden 

og nyde roen. Vi vil have børn, der klat-
rer i træer og hopper i vandpytter. Vi vil 
spise ordentligt. Vi vil passe på vores 
økosystem og natur, for det er den, vi 
elsker, og det er den, vi spiser. 

Små, store og helt unikke steder findes 
og skabes overalt i kommunen af alle 
vores mange iværksættere og ildsjæle. 
Vi vil skabe plads til initiativ og kreativi-
tet hos borgere, lokalsamfund og i det 
lokale erhvervsliv, hvor håndværks-
mæssig kvalitet og iværksætteri trives. 
Vores kommunekontor vil ikke bare 
være en forvalter, men vil være en part-
ner for borgere og iværksættere, være 
kreativ og finde løsninger, så visionen 
om den moderne landsby lever i praksis 
alle steder i kommunen. For vi tror på, 
at Lejre Kommune skal være et sted, 
hvor vækst ikke bare er en abstrakt 
økonomisk målsætning, men også kon-

kret vækst i kvalitet, i lykke, i foretag-
somhed – med frihed til at realisere 
drømmen om Vores Sted og ansvarlig-
hed  for en bæredygtig udvikling.

Vores Sted vil være et levende svar på 
de store samfundsspørgsmål om klima, 
urbanisering, centralisering, 
ligegyldighed og stress. 

Vi holder af storbyen, hvor de fleste af 
os har vore jobs, men her i Lejre Kom-
mune bor og lever vi. I en tid hvor støj, 
skemaer, fastfood og dårlig samvittig-
hed mærkes stadigt mere, har vi i Lejre 
Kommune grundlaget for at skabe dét 
alternativ, mange drømmer om: Ro, det 
gode liv, nærhed, overskud og frihed til 
at dyrke vores interesser og de lokale 
fællesskaber på en bæredygtig måde.

Vi er ambitiøse og ikke bange for at gå 
imod strømmen. Vi tør slå et slag for 
det gode liv og den gode hverdag. Her 
skaber vi gode rammer for fællesskaber 
og tager ansvar. Her integrerer vi natu-
ren overalt. Her skaber vi frirum.

Der findes et sted, der tør - Vores Sted: 
Lejre Kommune med 49 landsbyer 
og lokalsamfund, som bidrager til 
FNs verdensmål for bæredygtig 
udvikling. For os er målene værdier, 
som er dybt indlejret i den bevidsthed, 
der præger livet og arbejdet i Lejre 
Kommunes landsbyer – tidligere, nu 
og i kommende generationer.

Der findes et sted, som er forbundet 
med alle andre steder. Og det sted er 
lige her.
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Vores StedEjby Ådal er en dyb tunneldal dannet i istiden. 
Åen,  som snor sig gennem dalen, er en af Sjællands reneste. 
Her gror over 600 forskellige plantearter.

Vores Sted



Fælleskab og samarbejde 
kendetegner vores kommune. Vores Sted
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Vores StedMidt i Bidstrup Skovene, i Skjoldungelandet, 
har vi nogle af Danmarks hårdeste mountainbikeruter.

Vores Sted



Der findes et sted 
med 49 landsbyer
”Vi vil skabe den moderne landsby, hvor de 
store udstykninger bliver opdelt i mindre 
landsbyer; hvor hver enhed har fri adgang 
til naturen og samtidigt har den lille lands-
bymodel indenfor sin egen boligvej.”

Borger og boligudvikler fra Hvalsø 

Lejre Kommune er en landkommune. 
Spredt ud i det bakkede grønne land-
skab fra Biltris til Borup Huse ligger 49 
landsbyer og småbyer – nogle helt små, 
enkelte lidt større – alle med en særlig 
identitet og værdifulde fællesskaber.

Meget få steder på Sjælland kan, som 
Lejre Kommune, på én gang levere det 

ægte landsbyliv i naturen – og samtidig
være så tæt på storbyens mangfoldighed 
og gode jobmuligheder. At bosætte sig 
i Lejre Kommune er et bevidst tilvalg af 
landsbyen. Derfor ser vi udviklingen og 
nytænkningen af landsbyerne som en 
afgørende fælles opgave. Vi vil bygge på 
Lejre Kommunes helt unikke landsby-
kultur og skabe den moderne landsby. 

I Landsbyen 3.0 dyrker vi det nære, vi 
bringer naturen helt ind i hjertet af 
landsbyerne – og vi bruger smart tek-
nologi til at møde det moderne livs 
behov for let adgang til byen og verden. 

Vores Sted er 49 landsbyer med det ene 
ben i mulden og 1.000 års kulturhistorie 
og det andet ben i fremtiden.

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted, 
hvor vi bor midt i naturen

Avnsø, Nagels Rende, Herslev Strand 
eller Kyndeløse Sydmark.
At få en dukkert i Lejre Kommune er nemt.

Vores Sted



I landsbyerne dyrker vi det nære og er 
ikke fjernt fra storbyens mangfoldighed.

Der findes et sted, 
hvor landet er tæt på byen

Vores Sted



”Det bedste ved at bo i Kyndeløse er alle de 
skønne, åbne naboer. En landsby, hvor en 
masse engagerede borgere holder gang i 
landsbylauget, holder arrangementer, hol-
der sammen, taler sammen, kan lide hin-
anden og lader hinanden være forskellige 
- det er lykken og kilden til så meget glæde i 
hverdagen. Civilsamfundet er så vigtigt, for 
det passer meget mere på os, end alle mulige 
statslige og kommunale foranstaltninger. 
Der er så meget saft og kraft i civilsamfun-
det i Lejre.”

Borger og erhvervsdrivende fra Kyndeløse

Frivillighed og fællesskab er indlejret i 
kommunens gener – som når en grup-
pe borgere går sammen om Hvalsø 
Bio eller Tadre Mølle, når Kyndeløses 
indbyggere spiser sammen hver uge, 
eller når de frivillige ’skubbere’ tager 
Bøgebakkens ældre på tur i skoven.  

I en kommune uden centrum er alle 
steder centrum, og det er afgørende, at 
vi hjælper hinanden. Hverken offentlige 
eller private udbud når ud i alle kroge 
af vores pulserende kommune. Måske 
er det derfor, at vi er så gode til at give 

en hånd. De mange gode relationer og 
fællesskaberne er medvirkende til at 
Lejre Kommunes borgere, sammenlig-
net med resten af regionen, er mere til-
fredse, lever længere og er sundere. Vi 
ved, at når de grundlæggende behov er 
opfyldt, så er livskvalitet mest afhængig 
af vores relationer og ansvarsfølelse for 
vennerne, naboerne og medborgerne.
 
I vores kommune styrker vi aktivt 
foreningerne og de mange klubber. 
De kommunale lokaler og redskaber 
er vores allesammens og skal være til 

rådighed for borgerne. Vi værdsætter 
og påskønner de mange frivillige ildsjæ-
le. Vi hjælper hinanden – ikke mindst 
dem, som har mest behov for hjælp, og 
vi gør det nemt at starte nye aktiviteter. 
Over 1/3 af os der bor i kommunen er 
aktive frivillige.

Der findes et sted, hvor 
vi deler og skaber sammen

Vores Sted
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Der findes et sted,
hvor vi laver ting sammen

Lejre Musikskole  er et musisk kraftcenter, 
som er hamrende populær blandt børn og unge.

Vores Sted



‘Skubberne’ er en gruppe frivillige, 
der tager på ture med de ældre i al slags vejr.

Der findes et sted, 
hvor ‘skubberne’ giver en hånd 

til de ældre
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Der findes et sted, 
hvor vi kan lære at sejle, 
hver tirsdag og torsdag

I Herslev Strand Sejlklub underviser frivillige 
børn og unge i sejlsport ganske gratis.

Vores Sted



Der findes et sted,
hvor haver er noget, vi har sammen

Paradisbakkernes Nyttehaver 
dyrkes i fællesskab af borgerne.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor sammenholdet lever

Osteds idrætsanlæg er samlingssted for 
over 600 entusiastiske børn, unge og oldboys.

Vores Sted



”Det er sjovt, fordi min hverdag er jo, som 
så manges, præget af mit job i København 
og logistik med børn og mad. Men når jeg 
drejer fra motorvejens frakørsel 15 og ned 
af de små snoede landeveje og ser skovene, 
blomsterne i grøftekanterne og det bakkede 
landskab, så bliver jeg helt lykkelig og ved, at 
jeg er hjemme. Og på løbeturen i ådalen ved 
jeg helt præcist, hvad livet handler om, og 
hvorfor vi bor i Ejby.”

Borger fra Ejby

Vores natur er helt særlig. Nationalpark 
Skjoldungernes Land dækker det 
bakkede istidslandskab med nog-
le af Sjællands smukkeste skove. Fra 
Elverdamsdalen til Kornerup Ådal er 
kommunen gennemstrømmet af åer og 
kilder. Vi har vandløb med rent fiske-
vand og 70 kilometers kyststrækning 
langs fjorden. 

Det er derfor ikke overraskende, at 
Lejre Kommune har rekord i borger-
nes brug af naturen og dens væld af 
fritidsaktiviteter. Fra kajakklubben ved 
fjorden i Lyndby, over den 5-stjernede 
mountainbikerute i Bidstrup Skovene 
til Sjællands smukkeste golfbane ved 
Ledreborg Slot. Fra vandreture ad po-
pulære ruter eller ad de hemmelige stier 
gennem Ejby Ådal, til leg i vildnisset i 
Storskoven og ørredfiskeri i Kornerup Å.

En af de allervæsentligste årsager til at 
leve og bo i Lejre Kommune er naturen - 
stilheden og årstiderne langs de smukke 
kyster og i skovene. Vi vil derfor passe 
på naturen og integrere den overalt i vo-
res hverdag. Det gælder i landsbyerne, i 
børnehaverne og skolerne, langs vejene 
og i landskabet. 
 
Det er naturen, vi drømmer om, når vi 
vælger at bo på landet. 

Der findes et sted, 
hvor naturen er overalt.

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted, 
hvor vandet er helt rent

Avnsø er en af Sjællands reneste søer. Der er badebro, 
borde & bænke og bålplads, og en supersjov gynge, hvor 
man kan suse ud over søen på en pind i en lang snor.

Vores Sted



Lejre Kommune integrerer naturen 
i landsbyer, skoler og børnehaver

Der findes et sted, 
hvor børnene er ude hele dagen
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Der findes et sted, 
hvor der er lidt højere til himlenLejre Havkajak & Friluftsforening

indtager vandene langs kommunes mange kyster.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor havørnen fisker frit

I Nationalpark Skjoldungernes Land 
lever og jager 12 havørne.

Vores Sted



”Vi ville gerne have ’det hele’: Skov, strand, 
søde naboer. Vi kørte forbi Lejre og blev 
forelskede. Her har man byen (hurtigt til 
Kbh eller Roskilde). Man kan låne værktøj 
af hinanden osv. Jeg ville også gerne dyrke 
grøntsager og have høns i haven. Det var 
vigtigt. Og derfor valgte vi  Lejre.”

Mor fra Lejre

Lejre Kommunes befolkningssammen-
sætning er præget af børnefamilier. Det 
gode og sunde børneliv, med frisk luft 
og græs mellem tæerne, topper ønske-
listen i Lejre-borgerens forventnings-
landskab. For mange betyder det aktive, 
omsorgsfulde børneliv alt, når familier 
bosætter sig i kommunen.
 

Frivillighed er en afgørende motor 
for det gode børneliv - Herslev Strand 
Sejlklub, FC Lejre og Sagnlandet er blot 
nogle få eksempler på, hvordan Lejre 
Kommunes aktive foreningsliv løftes 
af forældrene og de mange frivilli-
ge borgere. Vi hjælper hinanden og 
skaber det gode børneliv – med alt fra 
fællesspisning over deletransport til 
leg og pasning.

Lejre Kommune er ikke – og vil ikke 
være – affolket forstadsstemning, asfalt 
og beton. En Lejre-børnehave og skole 
skal emme af natur. Vi vil satse lokalt, og 
hvor det er muligt samarbejde på tværs 
af kultur-, forenings- og erhvervsliv om 
at skabe de bedst tænkelige rammer for, 
at vores børn får lyst til at udforske og 
lære hele livet. 

Der findes et sted, hvor børn 
går i gummistøvler   

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted 
med klatrestativer overalt

Avnstrup Børnegård er en lille børnehave 
der har legeplads midt i skoven

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor børn kender fiskene

Frivillige fra Gershøj Fritidsfiskerforening arrangerer
hvert år ’Klap en fisk’ for skoler og børnehaver.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor man godt må

Lejres børn bolterer sig udendørs uanset vejret

Vores Sted



”Vi er så lille en kommune, så vi når hin-
anden, borgerne, politikerne og embeds-
mændene. Vi ligger godt geografisk. Vi har 
en fantastisk historie, der kan nå ud til hele 
verden, hvis vi vil.”

Borger og erhvervsdrivende fra Hvalsø

Kvalitet i hverdagen er omdrejnings-
punkt for os i Lejre Kommune. Ting 
skal laves ordentligt, og mad skal 
smage af noget. Vi dyrker håndværket 
og kvaliteten. Vestergaard Company 
i Gevninge laver verdens bedste ma-
skiner til af-isning af fly. Friis-Holm 
har vundet verdensmesterskaberne 
i chokoladeproduktion igen og igen. 
Vibe Økologi dyrker eksklusive bær til 
restaurant NOMA. Lejre-mælken er 
Danmarks første terroir-mælk. Og fra 
deres hjemmekontorer overalt i Lejre 

Kommune leverer flere tusinde free-
lancere og selvstændige højkvalitets-
services til storbyen. 

I Lejre Kommune satser vi ikke på 
store produktionsanlæg eller motor-
vejsdomiciler. Vi sørger  for, at vores 
steder danner grobund for ildsjæle og 
iværksættere. Tre ud af fire af de lokale 
iværksættervirksomheder lever stadig 
efter fire år. Dette er på landsplan unikt, 
og et forhold vi både hylder og plejer i 
vores kommune. 

Lejre er en pendlerkommune – langt 
de fleste af os arbejder i byen. Samtidig 
er vores lokale erhverv afgørende, for 
jo flere, der arbejder hjemmefra, des 
flere specialbutikker; jo flere små fami-
liedrevne virksomheder, des mere liv 
og bæredygtighed i vores landsbyer.

I Lejre Kommune skaber vi plads til 
initiativer. 
 

Der findes et sted, 
hvor man kan, hvis man vil

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted, 
hvor mælken er berømt

Danmarks første 100% lokale øko-mælk  
kommer fra 4 landmænd i Lejre Kommune.
Den hedder ovenikøbet ‘Lejre’.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor de små hjælper de store

Vestergaard Company i Gevninge laver 
verdens bedste maskiner til af-isning af fly.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor der er plads til gode ideer

Verdensmesteren i chokolade,  
Mikkel Friis-Holm har valgt at bygge 
sin danske chokoladefabrik i Hvalsø.

Vores Sted



Der findes et sted, 
der smager af noget
”Det er jo ret bogstaveligt, når vi bliver 
kaldt for storbyens frodige forhave, spi-
sekammer og drikkedunk. Selv for os der 
ikke er økologiske landmænd, er det tyde-
ligt, at hele økologiprojektet har sat turbo 
på en erhvervsudvikling der svinger godt 
med kommunen – og så i øvrigt brander 
kommunen meget positivt.”

Borger fra Kirke Saaby

I en tid med store udfordringer i land-
bruget debatterer vi i Lejre Kommune, 
hvordan vi udnytter ressourcerne bed-
re. Hvordan får vi en mere mangfoldig 
fødevareproduktion? Hvordan sikrer vi 
vores drikkevand?

Vores mange fødevareproducenter og 
gårdbutikker frister med alt fra ny-
lagte økologiske æg, mælk, grøntsa-
ger, vildsvin, hjortekød, øl og verdens 
bedste chokolade. Lejre Kommune 

huser madhåndværkere, der vinder 
priser i hele verden og vi er stolte over 
vores landmænd, der leverer råvarer til 
Michelin-restauranter i København og 
til vores  køkkener.

Og vores mad og lokale råvarer gør me-
get mere for os end at smage godt og ska-
be glæde i køkkenet og på spisebordet. 
Produkterne er det kit, der får vores sam-
fund og landsbyer til at hænge sammen. 

De giver os steder, markeder og lokale 
forretninger, hvor vi kan mødes, lære 
hinanden at kende og købe ind i hver-
dagen. De lokale råvarer bidrager med 
følelsen af at høre til.

Lejre – Den Økologiske Kommune er 
mere end erhvervsudvikling – det er 
en vision, der tiltrækker ildsjæle med 
passion og skaber hundredvis af aktive 
steder i kommunen.

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted, 
hvor maden smager af noget

I 2011 besluttede Lejre kommune 
at udforske økologiens muligheder. 
Målet var at producere kvalitetsfødevarer, 
samt beskytte naturen og drikkevandet.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor vi har høns sammen

Hegnsholt Hønseri er ikke kun leverandør til Københavnske 
gourmetrestauranter. Det er også rammen om et kyllinge-laug, 
hvor borgerne ejer hønsene sammen.

Vores Sted



Der findes et sted, hvor børn 
går med skjold og sværd
”Lejres historie er et levende eventyr, vi 
alle bor midt i. Når jeg er hjemme, føler jeg 
det som at høre til i 10 generationer. Her 
er en tyngde og et nærvær, som jeg ikke 
kender andre steder fra.”

Borger fra Gevninge

I Lejre Kommune kan vi smage historien.
Her findes Danmarks nye Nationalpark,
Nationalpark Skjoldungernes Land, hvor
landets stolte forfædre har sat deres spor 
med stensætninger og kongehaller. 
Her findes 1700-tals perlen Ledreborg 
Slot med Nordeuropas længste allé,   og 
overalt kan man finde spor fra mere end 
10.000  års bosætning og tegn på Lejres 
historie som magtcentrum.

Vi er selv aktive brugere af vore landska-
ber og deler med glæde vores historie 
med verden. 

Vores kirker arrangerer koncerter og 
festivaler. Vore godser byder velkom-
men til mere end 100.000 gæster 
om året. I Sagnlandet kan besøgende 
familier leve som vikinger, og de kan 
udforske den mytiske skibssætning ved 
Gammel Lejre eller gå på opdagelse 
blandt vores 247 gravhøje og jættestuer. 
Ved jægerstenalderens køkkenmød-
dinger langs fjordene står nu lystfi-
skere, og cyklister kører rundt blandt 
bronzealderens kæmpehøje og ræser 
Bidstrup Skovene tynde.

Oprindelighed er et vigtigt aktiv, og det 
skal tages helt bogstaveligt. Det er ikke 
ligegyldigt, hvordan vores landsbyer og 
landskaber ser ud. Med oprindelighed 
som en stærk værdi i kommunen, har vi 
fokus på det ærlige og det ægte, når vi 
indarbejder vores historie og natur på 
en måde, der spiller sammen med vores 
moderne landsbysamfund.

Vi lever historien – og oplever den 
ægte vare hver dag.

Vores Sted
Lejre Kommune



Der findes et sted, 
hvor de gamle sagn lever

Den mytiske skibssætning ved Gammel Lejre 
ligger midt på Skjoldungestien. På bålpladsen 
ved siden af kan man dele historier og madkurv.

Vores Sted



Der findes et sted, 
hvor børn går med skjold og sværd

I Sagnlandet kan man prøve langbuer og kaste med jernalderspyd. 
Man kan også sejle en tur i en stammebåd, hvis det skal være lidt mere fredeligt.

Vores Sted



Vi dyrker håndværket, uanset om 
det er kunst, mad, møbel eller byggeri.

Der findes et sted, 
hvor håndværket trives

Vores Sted



‘Vores Sted’ er fortællingen om Lejre Kommune: 
Vores fælles DNA – hjertet og sjælen 
– og det samfund vi er i fuld gang med at skabe. 

Bogen illustrerer vores værdier og fortællinger, 
og er et løfte til os selv om altid at leve eventyret 
om Lejre Kommune. 

Koncept og design:  
Blå Himmel ved Lars Lundbye. www.blaahimmel.dk
og Søren Bitsch

Fotografer:  
Hans Ole Madsen, Ole Malling, 
Finn Østergaard, Sagnlandet Lejre

Rettigheder:   
‘Vores Sted’ er licenseret under Creative Commons 
4.0 International License. Det betyder, at alle 
borgere, virksomheder og foreninger frit kan bruge, 
ændre og skabe fortællinger og billeder baseret på 
bogens materialer.
 
På www.vores-sted.lejre.dk kan du finde billeder, 
logoer og andre materialer til fri download og brug.

Tilladelser udenfor rammerne af CC licensen 
kan også findes på www.vores-sted.lejre.dk

Tryk:  
Rosendahls 

Papir:  
Omslag:      400 gr. Chromocard HB
Indhold:     190 gr. Multioffset 5041 TRYKSAG 0457 

Rosendahls




