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Forord 

Udviklingsplanen for Lyngs sogn er lavet i 2023. 

Den er lavet i samarbejde med engagerede borgere, efter to møder i januar 2023 i Kulturen 

hvor ideer og ønsker blev nedfældet på papir. 

Udviklingsplaner er en paraply, som vi ønsker skal samle kræfterne for at igangsætte pro-

jekter, som vi mener kan være med til at sikre en god udvikling for Lyngs sogn. 

Den skal derfor ses som medspiller til de foreninger og personer, som gør en kæmpe ind-

sats for at gøre det attraktivt at bo i Lyngs sogn. 

De projekter, der er nævnt i planen, er ideer til, hvad vi gerne vil arbejde med fremover. 

I forhold til mange af projekterne skal det undersøges, om det er muligt, at skaffe midler 

for at realisere dem, samt ved at gå i dialog med relevante partnere. 

Den forventede effekt af projektet er, at det kan være med til at skabe videre udvikling i 

Lyngs sogn, samt give aktørerne de nødvendige redskaber til at videreudvikle netop vores 

lokalområde. 

Det forventes ligeledes, at projektet vil bidrage til, at der bliver igangsat spændende pro-

jekter, som i fremtiden kan være med til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i sognet, 

blandt andet gennem etablering af flere alternative boligformer f.eks. Tiny house eller lig-

nende bo former og hermed skabe flere arbejdspladser. 

Vi tror, det er muligt at skabe et miljø, som folk har lyst til at bo i, selvom byen skrumper 

og bliver mindre 

 

Tiden har aldrig stået stille i Lyngs, den har altid været beboet af aktive borgere. 
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Lidt om Lyngs sogn 
 
Der har været folk her i mange år, der er fundet lerskåle dateret til 500 f.Kr. 
Lyngs by opstod rundt omkring kirken ca. år 1200, men da jernbanen kom til sognet d. 20/4 
1882, begyndte folk at flytte til stationen, i dag er alle husene rundt omkring stationen, som i 
dag er et trinbræt med delvis time drift. Tidligere var byen delvis selv forsynet med daglig-
varer via købmand, brugsen, bager, slagter, smede, cykelforretning, barberer, skrædder, 
gartner, telefoncentral, station med postbude samt mange fiskerfamilier med fiskerbåde på 
stranden ved fjorden. 

                                    Lyngs gamle skole, nu Kulturen før vejen blev flyttet 
 

Folk arbejdede lokalt, så var arbejdsudbuddet vigende, sås lange rækker afventende, om der 
var arbejde ellers fik de dagpengene udbetalt. Fagbevidstheden havde en vis betydning i 
byen. 
 
Kvinderne var travlt beskæftiget i hjemmet. Man lejede vaskemaskinen ved slagteren, som 
blev spændt bag efter cyklen, så gik det hjemad til vaskedag. Andelsfysehuset med små 
bokse lettede på besværlig konservering af kød og bær. Hjemmesyerske, rullekoner, koge-
koner, rengøringshjælpere, husmoderafløsere, servitricer var serviceyderne i byen. 
 
Det var  tidligere en udpræget stations by med mange små selvstændige forretninger, land-
brug og fiskeri, landbruget eksisterer stadig, men med stærkt ændret driftsform, idet gårdene 
er sammenlagt og ændret til stordrift, det har ændret livet i byen fra en by med meget aktivi-
tet til en stille by, dog er vi så heldige at efterskolen i dag er et meget stort aktiv for byen, 
som skaber liv i gaden igen. 
 
Møllegade 10 var den første skole i byen, den 5/9 1959 blev skolen erstattet af den nye Cen-
tralskole som i dag er Lyngs Idrætsefterskole, udvidet mange gange. 
Da den gamle skole blev nedlagt, købte byen den og omdannede den til forsamlingshus, nu 
med navnet Kulturen. 
 
Af historiske bygninger har vi Kirken og Lyngs Gamle Mølle som er bygget på den nuvæ-
rende plads i 1864. Lyngs Gamle Mølle er tidligere ombygget til klubhus for spejderne, men 
i dag bruges den til mindre møder og arrangementer for borgerne, indtægterne fra disse ar-
ranger går til vedligeholdelse af den gamle historiske bygning, ligeledes gør de frivillige i 
byen et stort stykke arbejde for at vedligeholde møllen. 
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Lyngs sogn har altid været et sted med godt sammenhold blandt beboerne, via en aktiv bor-
gerforening, når foreningen kalder til arbejde så møder folk op i arbejdstøjet klar til at tage 
fat, da vi startede efterskolen op var det med meget stor frivillig arbejdskraft, arkitekten 
satte den frivillige arbejdskraft til en million kr. i byggeregnskabet. 
 
I Lyngs findes en række traditioner og begivenheder som borgerne holder i hævd.: 

• årlige generalforsamlinger med spisning 

• Sankthansbål 

• Lyngsspillemændene 

• Sommerfest 

• Komsammen søndag i Møllen i vinterhalvåret  

                                                            Odgaard teglværk 
 

Af foreninger har vi Borgerforeningen - Foreningen til bevarelse af Møllen fra 1864 - Kultu-
ren - Skolekredsen Lyngs Idrætsefterskole - DCH - samt Lyngs spillemænd. 
 
Forsamlingshuset/Kulturen ca. 1956/58 med selvstændig bestyrelse, købt af byens borgere ved salg 

af aktier, var tidligere skole 

Borgerforeningen startede i september 1968. Da byens kloak blev renoveret gik al kommunikation 

med kommunen gennem borgerforeningen. Borgerforeningen var igangsætter af efterskolen.  Arbejds-

gruppen arbejdede i 3 år med planen før skolen startede. 

Møllen er fra tiden 1820-33 flyttet i 1864., stoppede som mølle i 1964 da Brugsen udvidede med salg 

af foderstof. Møllen er i dag en selvejende institution med egen bestyrelse. 

Lyngs Idrætsefterskole startede i 1997 med 42 elever har i dag 136 elever og 27 medarbejdere. 

DCH overtog en del af sportspladsen i 2020, aktiv forening med mange medlemmer 

Vandværket oprettet af byens borgere i 1936. Med egen bestyrelse. 

Spejderne er i dag nedlagt, møllen har været klublokaler for spejderne, ombygget  og renoveret af 

byens borgere til spejderne. 

Idrætsforeningen er i dag nedlagt, byens borgere byggede klubhuset, der nu bruges af DCH. 

Kirken åbnede ca. år 1200. 
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Pålagte restriktioner i Lyngs Sogn 

Vi bor i naturskønne omgivelser,  bl.a. derfor er der pålagt området mange restriktioner i 

hvordan vi kan udnytte området., f.eks. Kystnærhedszone, her er der f.eks. restriktioner på-

lagt nye bygninger m.m.   

I det hvide felt i kortet herunder er der kun få restriktioner, som 2 mtr. åbeskyttelseslinje, 

fredskov af træer langs banen, beskyttede diger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sommerhusområdet er der bl.a. Lokalplan L4.1 delnr. A og B, samt L 4.3, §3 område, kyst-

nærhedszone, åbeskyttelseslinjen og kommuneplanen der er gældende. 

For Lyngs by er der ingen lokalplan, men her gælder bl.a. Landbyafgrænsning og Kommu-

neplanen, bl.a. er der restriktioner for større solceller anlæg, for mindre anlæg her gælder 

byggeloven og landzonebestemmelserne. Der er VVM for efterskolen og vindmøller. 

Landsbyafgræsningen bør ændres så der kan bygges nye huse i byen, politikken bør 

ændres så væksten ikke kun kan ske i de større byer. 

Det er kommunen der forvalter alle restriktioner, så før et byggeprojekt er det klogt at rådfø-

re sig med kommunen. 
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Beskyttelse af drikkevandet 

Lyngs  vandværk  blev etableret i 1936 som et andelsvandværk etableret af borgerne, første 

boring blev lavet på grunden Møllegade 11 her var ingen vand, derefter borede man mellem 

Møllegade 31 og 35 her var der godt vand, der blev lavet to boringer samt etableret et vand-

værk med  hydrofor og sandfilter, senere blev der lavet befluftningstrapper, og en beton 

tank til råvand. 

I år 1958 blev det nye vandværk bygget med to nye boringer på grunden, hvor vandværket 

er nu, vi har vand af god kvalitet og smag,. 

Vi er blevet pålagt af myndighederne, at vi skal udvide BNBOén (den boringsnære besky-

telsesområde), derfor forhandler vi om købet af 2 hektar jord, til overtagelse efter høst 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet viser oplandet med drikkevandsinteresser i Lyngs sogn, det blå område er område 

med drikkevand, det røde skraverede område er følsomt indvindingsområde, som skal be-

skyttes mod forurening fra nedsivning fra overfladen. Der er tilsluttet 247 forbrugere til 

vandværket, vi udpumper ca. 35.000 m³/ år. 
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Hvad har vi gang i…. 

Efter at Lyngs Byfornyelse fik overdraget Møllegade 10 og 12 er der sat gang i en udvikling 

af byen til gavn for hele området. En ansøgning til kommunen om nedrivning af alle byg-

ningerne på de to grunde er blevet bevilget, og nu er det op til byen hvordan fremtiden skal 

se ud, derfor denne handlingsplan. Borgerforeningen har fået overdraget brugsretten til den 

gamle fodboldbane, her er også muligheder for spændende projekter. 

Vandværket køber i 2023 2 hektar jord for at beskytte grundvandet, på grunden er der også 

muligheder for at lave projekter. 

Fremtidens bebyggelse 

Fremtidig bebyggelse Lyngs sogn og landsby har ingen 

muligheder eller umiddelbare ambitioner om at få skole, 

købmand eller større arbejdspladser til landsbyen.  

Det der er vigtigt for landsbyen, er at tiltrække positive 

mennesker til området - mennesker som vil bidrage til 

lokalområdet og som vil medvirke, til at landsbyen for-

bliver et smukt og interessant sted at bo.  

En fremtidig bebyggelse vil ud fra landsbyens kultur-

miljøresurser med fordel kunne anlægges i to områder.  

Området omkring vejkrydset ved Kulturen vil kunne 

rumme en mindre række parceller evt. med nytænkning 

i form af boform, evt. små huse (tiny house) på vandværksgrunden ved Møllen. 

Byfornyelse: Et positivt syn på landsbyen er forudsætningen for at omverdenen finder inte-

resse for landsbyen. En forudsætning for dette er en bevidst udformning af landsbyens visu-

elle udtryk - ud fra sloganet: „hvad skal landsbyen signalere - hvordan skal Lyngs se ud?“ 

Kulturmiljø og nye tiltag forudsætningen for, at Lyngs kan udnytte de resurser som ligger i 

naturen og landsbyen, er at der aktivt arbejdes for at bevare de vigtigste og monomentale 
bygninger i landsbyen bliver renoveret, så deres stilmæssige karakter og arkitekturen kom-

mer til sin ret.  

En by som lider af forfald vil have meget svært ved at overbevise andre - turister eller til-
flyttere - om at det er et dejligt sted at være. Løsningen må på ingen måde være at rive de 

gamle bygninger ned. De er det afgørende grundlag for at landsbyen - som kulturmiljø - er 
værd at satse på. River man ned og bygger man nyt, har man tabt en stor værdi som nybyg-

geri ikke kan tilføre landsbyen. Landsbyen må forsøge at spille på andre elementer end pris 
og størrelse.  

De elementer kunne være oplevelser, fritids- og afslapningsmuligheder, gode fortællinger, 
natur og kultur m.m. Bedre adgang til fjorden og nye stiforløb f.eks. til sommerhusom-

rådet, eller langs fjorden 
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Projekt - Jensens Torv  

Forventes færdig i slutningen af 2024 

Hvordan skal den bruges i fremtiden ? 

 Byens borgere 

 Efterskolens elever 

 Turister /besøgende 

Hvordan skal den se ud ? 

Forslag: 

 Parkeringsplads (bunden opgave, på grund af forurening) 

 Mindeplade/sten (Grunden skænket af familien Jensen) 

 Mini legeplads 

 Petanque bane 

 Valnøddetræ bevares i Helles have 

 Bålhytte 

 Plantes en ny læbælte mod vest på grunden 

 Indgangsportal, kantsten/stakit, belægning på pladsen 

Hvordan kommer vi videre ? 

1. Vi skal have lavet en beskrivelse af projektet, hvordan pladsen skal se ud, hvordan 

skal pladsen bruges. Hvem vil benytte pladsen 

2. Der skal laves en tegning over projektet inden vi går i gang. 

3. Der skal laves budget 

4. Der skal søges fonde m.m. 

 

 

Projektbeskrivelse disposition.: 

 Foreningen der søger 

 Projektets formål 

 Målgruppe 

 Målsætning 

 Aktiviteter 

 Ansøgning og samarbejdspartner 

 Bilag 
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Projekt - Kulturen - Forsamlingshuset forventes lavet i 2023 

 Rep. vægge sal  pudses eller montering af gipsplader. 

 Maling af sal 

 Renovering af toiletter. 

 Dør i væg til depotrum 

 Montering af luft/luft varmepumpe 

 Renovering af  bibliotek 

 Hulmursisolering 

 

Hvordan kommer vi videre ? 

1. Vi skal have lavet en beskrivelse af projektet,  indhentes tilbud 

2. Der skal laves en tegning over projektet inden vi går i gang. 

3. Der skal laves budget 

4. Der skal søges fonde m.m. 

 

 

Projektbeskrivelse disposition.: 

 Foreningen der søger 

 Projektets formål 

 Målgruppe 

 Målsætning 

 Aktiviteter 

 Ansøgning og samarbejdspartner 

 Bilag 
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Projekt - Gamle sportsplads -  kun oplæg ikke vedtaget. 

 Havetraktor træk 

 Naturfitness 

 Mini huse som ejes af byen og giver indtægter til byen. 

   

 

Hvordan kommer vi videre ? 

1. Vi skal have lavet en beskrivelse af projektet, indhentes tilbud. 

2. Der skal laves en tegning over projektet inden vi går i gang. 

3. Der skal laves budget 

4. Der skal søges fonde m.m. 

 

 

Projektbeskrivelse disposition.: 

 Foreningen der søger 

 Projektets formål 

 Målgruppe 

 Målsætning 

 Aktiviteter 

 Ansøgning og samarbejdspartner 

 Bilag 
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Kort over Lyngs sogn år. 1875 

Bemærk på matrikel kortet er alle huse/gårde omkring kirken og i Jestrup. 

Kortet er før jernbanen kom til Lyngs den 20/4 1882. 

Den gule linje er grænsen mellem Lyngs og Jestrup 
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Kort over Lyngs 2022 

Bemærk bebyggelsen er nu omkring stationen, der er forsvunden mange bygninger i Jestrup  

i Torp ved kirken, der er nu tæt på 100 sommerhuse på Lyngs Drag. 

Begge kort er matrikelkort, bemærk mange matrikler er lagt sammen. 

De tre huse på billedet bliver nedrevet i 2023, grunden tilfalder Lyngs By. 
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Ideer fra samtaler og de to møder i Kulturen i 2023 

 

 

Byen 

 Forsamlingshus renovering 

 Vej til fodboldbane med P-plads 

 Læ mur eller bænke af gamle mursten fra nedrevne bygninger. 

 Rejs mindesten for familien Jensen, der skænkede byen grunden, brug gamle 

mursten fra bygningerne,  Naturlegeplads, borde, bænke, bål sted, gril sted 

 Samarbejde mellem byen og skolen, sportsplads til naturmotion/fristed for de 

unge 

 Info tavle i byen 

 Mulighed for storskærm ved store sportsbegivenheder Mini legeplads 

 Petanque bane 

 Gangsti til Kulturen   

 Gangsti bag byen – motionssti med tunnel under banen 

 Solcellepark med strøm til byen (ikke mulig med den nuværende lovgivning) 

 Julepynt i byen.     

 Frugtplantage for byen 

 Udnyttelse af sportspladsen 

 Udlægning af grunde til kommende bebyggelse evt. en blanding af små huse (Tiny) 

og alm. Villaer, med udsigt til fjorden 

 Naturfitness plads 

 Cykelsti fra Sommerhusområdet til Hvidbjerg 

 Valnøddetræ bevares i Helles have. 

 Minigolfbane 

 Hjertesti 

 Blomstereng 

 Udlejning eller byggegrunde til tiny house. 
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Vandværksgrund 

 Udnyttelse af grund ved vandværk når BNBO er på plads 

 Lejes ud til økologisk landbrug 

 Tilplantning med træer 

 Fuglekasser og æbletræer i byen. 

 Mini huse på grunden, som lejes ud af byen for at give en indtægt til fremtidig drift 

og udvikling i byen f.eks. campinghytter med en fælles grill hytte 

 Alpaka fold/rundfart ved Møllen 

 Hjertesti 
 
Den Gamle sportsplads 

 Den gamle fodboldbane Havetraktortræk Bane 

       Beplantning på noget af området med solitære træer af hjemmehørende 
       arter og måske nogle, der ikke er i forvejen i Lyngs. På samme område 
       måske også enkeltstående, store buske og områder med vild med vilje for 
          større biodiversitet. (Hjælp fra fondsmidler??) 
       -små bakker og stor kælkebakke af overskudsjord eller gravning af 

  Lavning/sø, som kan blive til en bakke med udsigt til fjord og bredning. 

 Alternativt tårn?? hvis ikke terrænet kan ændres. 

 Hundeskov 

 Mini huse som ejes af byen og lejes ud for at give en indtægt til fremtidig drift og   
 udvikling i  byen f.eks. 4 campinghytter med en fælles grill hytte, tiny house til f.eks 
 4 campinghytter med en fælles grill hytte, tiny house til udlejning eller byggegrunde 
 til tiny house 
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Støttemuligheder 

Nedenstående er en liste over mulige puljer eller fonde at søge tilskud i forbindelse med 

udviklingsplaner: 

Lag 

De lokale aktionsgrupper yder tilskud til etablering af henholdsvis attraktive levevilkår eller 

nye arbejdspladser i Landdistrikterne. Attraktive levevilkår i landdistrikter kan f.eks. være 

etablering af netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter eller servicefaciliteter, fornyelse af 

landsbyen f.eks. i form af renovering af bygninger, miljøprojekter ved veje, projekter om 

der lokale natur - og kulturarv, kultur - eller fritidsaktiviteter på landbrugsbedrifter m.v. Nye 

arbejdspladser i landdistrikterne kan f.eks. være tiltag inden for mikrovirksomheder, turis-

me, erhvervsaktiviteter i tilknytning til eller ud over landbruget, service m.v. 

Yderligere information og ansøgningsmateriale: 

 www.lag-struer-holstebro.dk  

 

Fonden Realdania 

Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som gør en positiv forskel og er med til at ud-

vikle og forandre det byggede miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder, 

byen, byggeriet, og bygningsarven, og hver år udpeges der herudover en række særlige ind-

satsområder. 

Yderligere information: 

https://realdania.dk/ 

 

Byggeriets Ildsjæle under Realdania 

Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. alle der arbejder frivilligt og passioneret med at 

forbedre og udvikle det byggede miljø. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et alment 

sigte. Med frivillighed og engagement er projekterne med til at forbedre eller udvikle fysi-

ske rammer til gavn for de lokalsamfund, de indgår i. 

Ansøgning første kvartal 2023 

https://undervaerker.dk/ 

 

 

http://www.lag-struer-holstebro.dk/
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Friluftrådet 

Friluftrådet yder støtte via Tips– og lottomidler til friluftslivet, herunder bl.a. materialer og 

udstyr til friluftaktiviteter, faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for natu-

ren samt mulighed for friluftaktiviteter, etablering af f.eks. overnatningshytter, lejrpladser, 

skibe, naturskoler, informationscenter og friluftsgårde etc. Samt formidling af samspillet 

mellem natur og kulturhistorien. 

https://friluftsraadet.dk/ 

 

Lokale – og Anlægsfonden 

Lokale- og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for idræt-, kultur- 

og fritidsområdet. Det kan være renovering af en spejderhytte til storstillet udbygning af et 

klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for skatere til stor kultur-, musikhuse og 

idrætsanlæg. Det kan være børne- og ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv 

med mere. Lokale- og Anlægsfonden råder ud over fonden over en Pulje til klublokaler og 

Væresteder. Puljen er øremærket klublokaler og væresteder til idræt, friluftliv og samvær. 

Puljen kan søges af foreninger og instituttioner inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. 

https://www.loa-fonden.dk/ 

 

Matas Miljøfond 

Matas miljøfond yder økonomisk støtte til buske og træer der plantes på børns legepladser, 

samt evt. fjernelse af asfalt til fordel for grønne miljøer. Børneinstitutioner kan også søge 

fonden om flytbare pavilloner (Flextrens), der øger muligheden for, at børn kan være ude at 

lege i al slags vejr. 

https://www.matas.dk/ 

Tuborgfonden 

Tuborgfondens formål er at virke for samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk 

erhvervsliv. Fonden støtter store og små  aktiviteter inden for alle dele af det danske sam-

fund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse samt erhvervsrelateret 

forskning. Hvert andet år - i lige år -  opretter Tuborgfonden underfondetn”Tuborgs Grønne 

Fond”, der støtter aktiviteter der i bredeste forstand gør Danmark lidt ”grønnere”.  

https://www.tuborgfondet.dk/ 
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Nordea Fonden 

Nordea Fonden yder støtte til projekter,  der fremmer det gode liv, dvs. enten er sunde for  

sjæl eller legeme.  Fonden fokuserer på fire områder. Sundhed, motion, natur og kultur. Og 

vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der 

ydes støtte til projekter i alle størrelserog på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau. 

https://nordeafonden.dk/ 

 

Jem & fix 

Jem & fix yder materialer støtte leveret gennem deres butikker, til forenings projekter. Op til 

materiale for 50.000 kr. 

https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/ 

 

Trygfonden 

Trygfonden stætter både store og små projekter, der skal øge danskernes oplevelse af tryghed 

i hverdagen. Fonden har 11 fokusområder fordelt på hovedområderne: Sikkerhed, sundhed og 

trivsel. 

https://www.tryghed.dk/ 

 

Legatbogen 

Legatbogen er Danmarks største fondsdatabase. 25.000 brugere finder hver måned informati-

oner om fonde, legater og offentlige puljer. Alle informationer er gratis. Hvis du opgraderer 

til Premium kan du downloade eksempler på andres succesfulde ansøgninger.  

https://www.legatbogen.dk/ 
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Lyngs sogn 2021 


