
Livet på kanten.

Landsbyer og landdistrikter eksisterer i dag i
et krydsfelt mellem udvikling og afvikling.

Visse landsbyer og landdistrikter er ramt af
affolkning og tilbagegang, medens andre
oplever fremgang og vækst. 

Jørgen Møller, Lektor, Arkitekt MAA.
 Landsbyildsjæl,

Nogen taler om, at landsbyer skal nedlægges og andre fortæller kun de positive 
historier fra den del af Danmark, som nogle kalder Udkantsdanmark og andre
Forkantsdanmark.  
 

Alle er velkommen.

Sted: Jels Motel og Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding

Tid :  Torsdag d. 11. april. kl. 20.00

Indbyder: Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune.



Udtalelse fra Jørgen Møller

31-12-2012 skrev JV

Forsker: Sats på ét forsamlingshus og luk de andre
Af Natalie Stratigos  

LUK DEM: Sådan lyder det klare budskab fra forsker i landsbyudvikling ved Aalborg Universitet 
Jørgen Møller.

Han mener, at forsamlingshusene skal tænke mere moderne, hvis de skal overleve i fremtiden. Han 
tror nemlig ikke på, at der er plads til alle husene.

– Jeg tror ikke på, at vi får liv i alle de små forsamlingshuse, for der er simpelthen ikke folk nok til 
at komme i dem. De står bare og sygner hen. Jeg tror, vejen frem er, at forsamlingshusene skal gå 
sammen i klynger af måske fem landsbyer og samarbejde om ét stort, nyt og moderne 
forsamlingshus og så lukke alle de andre, siger han.

Jørgen Møller mener, at en god indikator på, om et forsamlingshus kan køre rundt, er, om man er 
nødt til at slukke for varmen, når man går hjem. Er man det, er der ifølge ham ikke nok liv i huset:

– Det tror jeg, at man gør mange steder, og sådan skal det ikke være. Men forsamlingshusenes 
glansperiode er også ovre. Nu må vi tænke store helheder i stedet for at tænke hvert forsamlingshus 
for sig. Bevar de forsamlingshuse, der er i bedst stand, siger Jørgen Møller.

Peter Christian Larsen, formand for Gl. Ribe Amts Forsamlingshusforening, mener, at det er vigtigt 
med ungt blod for at holde liv i forsamlingshusene.

– Mange af de, der sidder på bestyrelsesposterne, har siddet der i mange år. De synes, at tingene 
skal gøres, som det altid er blevet gjort. På deres måde. Og det er et problem, for hvis de ikke giver 
plads til de unge, så er der ingen til at tage over efter dem, siger han.
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