
FORTÆLLING 

Hvorfor stifte ‘Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a’? 
Livet i de små byer i Danmark har ændret sig meget de sidste 10-12 år. Vi kender alle – og bor – i en 

by, der har fået færre butikker, hvor kommunen ikke har kontor, og hvor bylivet har forandret sig.  

Hvorfor? Fordi vi generelt arbejder inden for en større geografisk radius. Vi arbejder længere væk, 

bruger bilen (endnu) mere og handler også ofte på vejen fra arbejde. Men vi har stadig mulighed for 

at bo på landet – i de mindre byer og landsbyerne. For det giver udviklingen os samtidig også 

mulighed for med bilen, internettet og fleksibilitet. 

At kunne bo i vores lokalområde - i 4534 Hørve - er vigtigt for os og er en del af at have et godt liv. Vi 

er knyttet til vores område, til menneskerne, naturen og historien. Derfor synes vi det er vigtigt at 

der er mulighed for at kunne bo i vores lokalområde hele livet. Samtidig ved vi jo, at livet er 

foranderligt – vi bliver alle uomgængeligt ældre, nogle får børn, nogle bliver skilt.  

Vi kan se, at der i sådanne livssituationer er brug for andre og flere typer boliger. Derfor vil vi danne 

selskabet ‘Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.’ for at skabe rammerne for, at man fortsat kan bo i 

lokalområdet - også når livet slår nogle andre kolbøtter.  

Formålet med Levende landsbyer 4534 er at fremme andelshavernes fælles interesse i at udvikle 

lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet i lokalsamfundet, så området bliver mere attraktivt 

for både nuværende og kommende borgere. Lokalområdet er afgrænset af postnummeret 4534 

Hørve.  

Det er jo et bredt formål, og vores første skridt på den vej er, at vi har købt ejendomme på 

Nørregade 19 A, som vi omdanner til 3 lejelejligheder. Vi skaber studielejligheden til den unge under 

uddannelse, der samtidig fungerer som husets vicevært og klipper hækken om foråret og skovler 

sneen om vinteren. Ved siden af den unge, kommer der en lejlighed som er forberedt til en 

handicappet beboer, det kan være det ældre ægtepar, hvor den ene måske har fået et handicap og 

derfor har brug for mere plads til hjælpemidler. Lejlighedens køkken og badeværelse vil derfor være 

større end normalt, der vil være niveaufri adgang til lejligheden, som ligge i stuen.  

På første salen kommer familielejligheden. Den vil være større end de andre og være rettet imod 

børnefamilien, der har brug for en lejlighed i en overgangsperiode, fx den nyligt fraskilte forældre, 

der har brug for en overgangsbolig, mens han eller hun finder et nyt sted at bo. Eller det kan være 

familien, der overvejer at flytte til vores område, men gerne vil se det an, og mærke hvordan det er 

at bo i 4534 Hørve, inden de køber en bolig.  

Vi har tradition for at gøre ting selv. Derfor stifter vi et andelsselskab, som vi i fællesskab kommer til 

at eje. Andelsselskabet kommer til at bygge på princippet om, at hver andelshaver har en stemme. 

Det uanset om, andelshaverne har købt en eller flere andele i selskabet. Alle, der har lyst og 

mulighed for det, kan købe en andel, og det kræver minimum, 1000 kr.  

Vi stifter andelsselskabet ‘Levende Landsbyer 4534 a.m.b.a.’ den 30. August kl. 19.00 i 

Medborgerhuset i Hørve. Alle er velkomne - også hvis du ikke ønsker at købe en andel, men er 

nysgerrig og gerne vil høre mere.  

Det er vores håb og drøm for andelsselskabet, at det bliver rammen omkring at skabe (endnu) flere 

muligheder for at kunne skabe liv i områdets tomme bygninger, styrke det lokale erhvervsliv og blive 

en del af vores fællesskab, sammenhold og drømme - er er jo det, vil er gode til her i 4534 Hørve!  



På vegne af initiativgruppen bag  Levende landsbyer 4534 a.m.ba. 

Jens Rubæk, Jacob Antvorskov, Hans-Jørgen Møllegaard,  

Majbrit Edlund, Ulla Margrethe Hansen, Anker Petersen og  

Helge Fredslund.  

  

 

 

 

 


