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Ansøgningen 

Gennemsnitlige Gestelev: 

 

”Gestelev er på den måde ikke en hensygnende 
landsby med en høj gennemsnitlig alder, men en 
landsby der har fundet sit naturlige leje som 
bosætningslandsby, med god nærhed til alle behov i 
den tilstødende større by Ringe, som også nyder 
godt at nærheden til motorvejen.  

På mange måder er Gestelev derfor et billede på en 
gennemsnitlig, velfungerende landsby.” 



Ansøgningen 

Byens Hjerte - Hvad skal der til? 

Første skridt var at ændre vedtægterne for 
forsamlingshuset.  

- at drive Gestelev Forsamlingshus som møde- 
og samlingssted for Gestelevs befolkning 

- at understøtte lokale aktiviteter, som bidrager 
til at fremme fællesskab i Gestelev 

- at udleje Gestelev Forsamlingshus 



Ansøgningen 

Byens Hjerte - Hvad skal der til? 

Andet skridt var at påbegynde de initiativer, som 
kunne medvirke til at genfinde fællesskabet om 
huset: 

- Hjertestarteren 

- Klublokalet 

- Flere medlemmer 

- Nye ting til huset via borgerbudget 



Ansøgningen 

Byens Hjerte - Hvad skal der til? 

Tredje skridt er at igangsætte de større 
initiativer og ændringer som medvirker til at 
skabe rammerne for et hus, som borgerne i 
Gestelev kan samles om, og også ønsker at være 
en naturlig del af. 



Ansøgningen 

Støtten søges til at gøre Gestelev 
Forsamlingshus til Byens Hjerte 

 

Hvad betyder det? - og hvad skal der til? 



Ansøgningen 

MAD! 

 

”De fleste kan nikke genkendende til, at køkkenet 
er det naturlige samlingspunkt i hjemmet, 
husets hjerte. Det er her vi samles.  

Få ting samler mennesker som et måltid mad. På 
tværs af generationer, bringes mennesker 
sammen om måltidet.” 

 



Ansøgningen 

Et nyt køkken kan gøre det muligt, 
 
• at skabe et hus der kunne samle Gestelev på tværs af 

generationer. 
• at samle børn og voksne i køkkenet til fælles 

arrangementer 
• for børn og unge at bruge køkkenet i forbindelse med 

klubarrangementer 
• at opretholde et sundt og sanitært niveau i køkkenet 
• for mindre lokale grupper at bruge køkkenet til mindre 

sociale arrangementer 



Ansøgningen 

Gestelev: Et billede på en tendens? 

 

Et stigende ønske om at være del af noget 
større, et fællesskab, noget nært.  

Det kan landsbyernes forsamlingshuse sætte 
rammen om. Et landsby-bofællesskab! 

 



Ansøgningen 

Målene er, 
 

• at fastholde et niveau af udlejning, der sikrer basisdriften og 
samtidig give mest mulig adgang til byens borgere, for på den 
måde at skabe et lokalt landsbyfællesskab. 
 

• at forsøge en landsbyfortolkning af bofællesskaber, hvor man 
samles om måltider, interesser og aktiviteter.  
 

• at gøre Gestelev til et eksempelprojekt for andre mindre 
lokalsamfund, der ønsker at skabe bedre forudsætninger for 
fællesskab og blive mere attraktiv for tilflyttere ved at 
gentænke og revitalisere den traditionelle 
forsamlingshusfunktion 



Ansøgningen 

Formidling af projektet: 
 
Processen med at etablere et landsbyfællesskab omkring 
forsamlingshuset skal dokumenteres.  
Det skal ske ved en afrapportering 1 år efter endt ombygning 
og etablering af nyt køkken.  

 
I rapporten skal fx  redegøres for afholdte arrangementer, 
inddragelsesmetoder mv, ligesom følgende elementer 
undersøgt: 
 
• Potentialet i lokale landsbyfællesskaber 
• Landsbyens positionering som alternativ til bofællesskaber 
• Landsbyens potentielt øgede attraktivitet 
 
 



Ansøgningen 

Økonomi 

 

 

 

 

 

Emne pris 

Køkken 250.000 

Proces 20.000 

Revision 10.000 

I alt 280.000 

Tilsagn 240.000 

Egenfinansiering 40.000 



Hvad så herfra? 

Etablering af arbejdsgrupper: 

Fx: 

 

1. Projektering og planlægning af ombygningen 

2. Planlægning af aktiviteter efter ombygningen 

 

 



Tidsplan Sådan cirka… 

Etablering af arbejdsgrupper: 

 

1. Projektering og planlægning af ombygningen 

2. Planlægning af aktiviteter efter ombygningen 

 

 






