
Liste til inspiration. Projekter 

fra Strakspulje, COVID19 

pulje, Udviklingspulje

Strakspuljen 2020 
Thyregod Borgerforening og Lokalråd Nytårskur 

Møde hvor alle områdets foreninger inviteres, for at skabe 

netværk og idegenrere 

EYP Danmarks Nationale UngdomskonferenceEuropean Youth Parliament Danmark

Konference for alle gymnasienelever, hvor der tales og 

arbejdes med demokrati sammen med gæster fra udenlandske 

Uhre Lokalråd Nytårskur for foreningerne på Uhrhøj

Møde hvor alle områdets foreninger inviteres, for at skabe 

netværk og idegenrere 

Egtved lokalråd Nye boligformer, oplæg til debat på Årsmødet

Egtved Udviklingsråd at give borgerne nye input på årsmødet

Børkop Lokalråd Udvikling af samarbejde og rekruttering af frivillige

Der afholdes tre møder omkring rekruttering af frivillige til 

lokalrådet for Ødsted- jerlev Borgermøde i Ødsted og Jerlev sogne

lokalråd afdækker den enkelte borgers, foreningers og firmaers 

ønsker, forslag og forventninger

Grønbjerg-Langelund lokalråd Forbedring af "Udendørs forsamlingshus

Presennings-sider, så man kan afskærme bålhytten mod vind 

Egtved Handelsforenig Bedre Bygade i Egtved

Handelsforening, skole, håndværkere, lokalråde, lokale ildsjæle 

og mange flere deltager aktivt i forbedring af gaden

Højen Lokalråd Højen Lelaug 

leer til naturpleje 

Madværket Virtuelle møder

Penge til at booke hjælp til digitale møder 

Randbøl Sogns Lokalarkiv- og MuseumsforeningAlletiders jul 

Jule- og jubilæumsarrangement, der skal gøre 1. søndag i 

advent 2020 til en lokal kultur-begivenhed

Egtved Museumsforening Udvidelse af Egtved Museum

Glasmontrer til nye lokaler 

Bredsten Grønthold Mat. til vedligehold af Bredsten Bypark

byforskønnelse, oprydning, vedligehold af grønne områder

Gårslev Grønthold Mat. til vedligehold af stier 

byforskønnelse, oprydning, vedligehold af grønne områder

Lokalrådet i Grejs Grundlovsdag 

Drive-in Grundlovsarrangement grundet Covid-19

Egtved Handelsforening Sammen løfter vi Egtved

Event: tre foreninger går sammen giver et helt fantastisk 

sammenhold

Give-Egnens Museum GEM - en usleben diamant - i 50 år

Lokalområdets forståelse af egnens historie. Betydning og 

forståelse af museale muligheder

Skærup Borger- og Grundejerforening Genetablering af sti i Skærup Anlæg



Megen regn i 2019 forårsagede oversvømmelse og 

bortskylning af stien i Skærup

Vesterlund beboerforening Teater opstart

Opstart på ny udendørsscene i vesterlund 

Odderbæk Vandløbslaug Genetablering af pæle markering af stiruter

Nye stipæle 

Nørremarken Ørnebjerg Spejdergruppe Aktivering af hele familien

Arrangementer ved naturens dag 

Løget Mande café T-shirts til Fællesskabstaffetten 

T-shirt til deltagerne af stafet 

Foreningen Smidstrup Hallen Renovering af multibane 

Montering af nyt træ, hvor banderne er væk. 

Bredballe KFUM Naturens Dag i Ekkodalen

Arrangementer ved naturens dag 

Egtved Karen Støjberg Forskønnelse, Rækværk 

Et rækværk der skal skjule en grim plet i byen

Egtved Grønthold (Frivilligcenter Egtved) Materialer til grønthold 

byforskønnelse, oprydning, vedligehold af grønne områder

Egtvedpigens venner Egtvedpige figur indvielse 

indvielse af byporte 

Give Lystanlæg Anlæggelse af stort Rhododendron bed i Give Lystanlæg

byforskønnelse, oprydning, vedligehold af grønne områder

Ødsted-Jerlev lokalråd Plant et juletræ 

Bæredygtig fast juletræ til landsbyen 

Strakspulje tilsagn 2021 
Givskud lokalråd Reetablering af stisystem

Reetablere en trampesti der går langs bækken. Stien er 

overgroet af ukrudt og derfor svær at gå på.  

Givskud lokalråd Vejviser 

Opsætning af vejviserskilt ved torvet i Givskud. Skiltet viser 

afstande til nærmeste større byer udtrykt i min. tilbagelagt i 

Vandel Udviklingsråd Bypumpe og drikkevandskar i Vandel

Fabrikere en rekonstruktion af en gammel bypumpe med 

vandkarret i egetræ

Hasselvang Grundejerforening Biodiversitet og blomsterglæde i Naturbyen 7080

etablering af to store blomsterbede med hjemmehørende 

blomsterarter

Børkop Lokalråd Trold i Børkop (Troldeskitse) En ekstraudgift - der er opstået, da der skal laves en 

konceptskitse, i forbindelse med en ansøgning til 

fredningsnævnet

Lokalrådet Ødsted - Jerlev Indvielsen af Ødsted Tennisklubs nye padelbane

Arrangementet skal på en festlig måde være med til bredt at 

offentliggøre og fremhæve en ny god aktivitet i lokalområdet.

Thyregod Vester Borgerforening Indkøb af bænke

Stisystemet i og omkring Thyregod bliver meget brugt og der 

mangler muligheder for at holde et lille hvil. 

Givskud Borgerforening og Forsamlingshus Aktiviteter/foranstaltninger i byområdet

Sikring af legeplads, vand på shelterplads og julebelysning 

Brejning Efterskole Diskgolfbane på Brejning Efterskole



Opbygning af bane ved Brejning afterskole til brug for alle. 

Egtved Handelsforening Hvide flag med Egtved Pige logo

Branding og byporte 

Øster Nykirke IF Aktivitet for sjæl og krop i Kollemorten Krat

aktiviteter på stisystem 

Thyregod Fritids Center Borde-bænkesæt til vores nye madpakkehus

Borde og bænke til madpakkehus 

Vandel Udviklingsråd Grønt hold Vandel 

Byforskønnelse, oprydning, vedligehold af grønne områder

Vesterlund/Give Teaterforening Koncert i Multihuset i Vesterlund

Genstart af lokale aktiviteter efter Covid-19 

Lokalrådet Ødsted - Jerlev Indvielsen af Ødsted padelbane

Arrangement i forbindelse åbning 

Givskud lokalråd Cykel-servicestation

Mulighed for cykelpleje og hvil 

Farre lokalråd Renovering af Farre Anlæg 

Fjernelse af krat i byens park 

Øster Starup Sogn Lokalråd Musik i haven

Genstart af lokale aktiviteter efter Covid-19 

Team Egtved Motionscykler Post Nord Danmark rundt 2021

Arrangement i forbindelse med nationalt cykelløb 

Engums Ungdoms og Idrætsforening Cirkus Fællesskab

Genstart af lokale aktiviteter efter Covid-19 

Udviklingspuljen 2020 
Børkop Handels- & Erhvervsforening Verdensmål i Børkop

Samarbejde mellem skole og erhvervsliv om forskønnelse af 

Maker space Grønne fingre 

Udvikle den store have på grunden på Jennumvej 64 til at 

danne en god ramme for et Grønt Fællesskab

Foreningen Det Gamle Bageri Det Gamle Bageri

Etablering af en klub, et mødested, café i Thyregod

Jerlev sogns beboerforening Bypark 2.0 

Flere nye aktiviteter for alle i byparken 

Vandel lokalråd & Firehøje idrætsforening Firehøje klatreklub 

en ny klub og etablering af en klatrevæg i Vandelhallen 

Ågård Naturlaug Madpakkehus og aktivitetsbro

Etbalering af overdækket område ved årn og en bro til at 

komme ud over vandet og kigge på livet i åen. 

Gårslev lokalråd (alle lokalråd i Børkop område)Tour de FriendsCykelløb der skal give bedre kandtskab til alle byerne i 

Naturbyen. 

Engum Lokalråd BEAT 

Analyse i samarbejde med DGI 

Egtved pigens venner Egtved pigen byder velkommen 

Byporte Egtved 

Gadbjerg Lokalråd Damhavestien (udbedring) 

Sikring af eksisterende stisystem, så det hænger sammen med 

andre stieri området. 

Grejs lokalråd Repair- og kunstshop

recycling og upcycling 



Egtved Skole Fra sort asfalt til læring 

Område ved skolen skal gøres mere spændende og skabe 

større sammenhæng mellem midtbyen og hallen. 

Grejs Kulturcenter Bjerget 

aktiviteter ved området ved kulturcentret.

Særlig Covid-19 pulje 2020 
Gadbjerg Reparation  af Hatten Gadbjerg

Renovering af byens vartegn 

Vonge Pyramide-klatrenet i Vonge

Legeområde i Vonge mellem Hal og skole 

Brandbjerg Højskole 

Vild Mad i naturen - aktivitet og fællesskab efter covid lock 

down

arrangement med fællespisning og læring om natur 

Jerlev Sogns Beboerforening Jerlev Bypark - Færdiggørelse

Flisegange og div. finish i byparken 

Egtved Museumsforening Udvidelse af Egtved Museum

glamontre til nye udstillingslokaler 

Grejsfriskole Økobasen - Uderum på Grejs Friskole

Overdækket område / madpakkehus ved kulturcenter 

Grønbjerg Skaterbane og legeredskaber

Ny skaterbane ved skolen (de har ikke fået til legeredskaber) 

Sellerup Grønt område i Sellerup 

Omdannele af tilgroet branddam til et grønt byrum

Hornstrup Aktivitetsområde midt i byen

Grønt byrum og cykelstation 

Ny Nørup Udviklingsprojekt Nørup Sognegård 

E-sports lokaler til unge fra området

Øster Starup hallen Mødefaciliteter 

Indretning af fællesrum til fleksibel anvendelse for alle borgere 

på alle dage i tidsrummet 06:00-23:00

Kollemorten Supercykelskur i Kollemorten

etablering af cykelværksted / stop ved brugsen i Kollemorten. 

Skærup Multibane 

Etablering af multibane på fællesområde 

Smidstrup Fitness - Parkour banen i Smidstrup.

Etablering af parkour ved Smidstrup hallen og skolen 

Egtved Robert Jacobsen Belysning af Robert Jacobsen skulptur

Lys på kunst ved Robert hus i Egtved 

Ildved Udvidelse af Ildved Multiplads - Kildeparken

Revitalisere byens elskede multiplads ved at etablere 

parasoller, højbede med planter og en blomstereng

Egtved IF Mobil scene og lyd

Anskaffelse af mobil scene samt lydanlæg, der kan anvendes til 

diverse arrangementer

Gadbjerg IF Fitness i naturen

Opstille outdoor fitness redskaber - til fri afbenyttelse

Thyregod-Vester lokalråd Tre stk. Holder til skilte (infostander)

Thyregod-Vester lokalråd Endevæg i madpakkehus, Hastrup Skovlege Plads



Væg i madpakkehus 

Thyregod-Vester lokalråd Renovering af Bålhytte 

opstilling af ny bålhytte på fællesområde 

Udviklingspuljen 2021
Grejs Kulturcenter Bjerget 

Udvikling  af byrum / grønt område ved Grejs kulturcenter, 

med pumptrackbane, Sandområde og minitrailcenter

Øster Nykirke IF (Vonge) Projekt Skaterbane i Vonge

Etablering af skater- og aktivitetsområde som videreudvikling 

af større sammenhængende udviklingsplan for området ved 

Hallen og skolen. 

Bredsten i Udvikling Plads til alle i byparken

Nyt legeområde på eksisterende mødested 

Børkop lokalråd Trolden i Børkop

Kunst i naturen 

Bindeballe Stations Aktivitets- og VennekredsBindeballe togcafe

Indretning af cefé i togvogn ved Bindeballe Købmandsgård

Egtved pigens venner Lys på Egtvedpige figurer ved Egtved´s indfaldsveje

Belysning af byporte 

Vester Sogns Beboerforening Toilet- og redskabsbygning

Opstilling af lokale ved undendørs teaterscene i Vesterlund 

Sportsforeningen Frem Thyregod Etablering af multibane med tilhørende legeplads

Etablering af en multibane, med tilhørende legeplads i rummet 

mellem hal om skole.

DSI Foreningshuset, Karlskov Forskønnelsen og sikkerhed ved Karlskov

Etablering af p-plafds og sikker skolevej ved Karlskov. 

Vandel Udviklingsråd Åben Landsby 

Arrangement i Vandel 

Bredsten i Udvikling Redskaber til Byparken

nyt lgeområde i Bredsten bypark 

Farre forsamlingshus Hundeskov i Farre anlæg

Nyt område i Farre 

Gårslev Transformertårn Gårslev Transformertårn

Kunst i tranformertårn, et fællesprojekt med skolen. 

Skærup Borger- og Grundejerforening Færdiggørelse af lege/aktivitetspark i Skærup

Uventede ekstraudgifter pga. forudrenet jord. 

Gauerslund Gymnastik Beachvolley/beachhåndbold i 7080

Etablering af sandområde til brug for alle. 

Skovbølling beboerforening Etablering af bålhytte og shelter samt naturlegeplads

Opgradering af det eneste lokale mødested. 

Firehøje IF Fodbold A-Z projekt færdiggørelse bypark m.m.

Udendørs fitnes og bedre sammenhæng mellem hallen og 


