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1. Vision 
 

 

”ASFERG – Landsbyen til det hele liv” 
 

Asferg har meget at byde på. Asferg er ikke bare landsbyen til hele livet, altså fra vugge til grav, 

men også landsbyen fra morgen til aften.  
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2. Introduktion 
 
Asferg er en mindre landsby med 662 borgere beliggende på kanten af Randers kommune. 
Landsbyen ligger stort set midt i Asferg sogn, der har 1.000 borgere. Med 13 km til Randers og 16 
km til Hobro kunne Asferg være udkant – så hvordan går det til, at Asferg har: 
 

▪ En befolkningstilvækst seneste 2 år på hele 11,2% 
▪ Tre mødesteder (Forsamlingshus, Træningshuset, Asfergladen) 
▪ Vuggestue/børnehave, SFO, skole 0.-6. klasse og ældrecenter 
▪ To nye legepladser 
▪ Købmand og pizzeria 
▪ Træningshal, fitnesscenter og fodboldbaner 
▪ Idrætsforening med to ansatte, 20 aktiviteter og ca. 750 medlemmer 
▪ I alt 19 foreninger inklusiv 4 grundejerforeninger 
▪ 32 nybyggede rækkehuse siden 2020 
▪ Busforbindelser til Randers/Hobro fra kl. 7 til 23 

 
Børnehaven, skolen, Træningshuset, plejehjemmet, forsamlingshuset og nybyggede rækkehuse er 
sammen med købmandsbutikken landsbyens fysiske manifestation på en bagved liggende 
sammenhængskraft, der enten har skabt disse manifestationer eller sikrer disses fortsatte 
eksistens. 
Ingen kan alt - alle kan noget - sammen kan vi det hele. Dette er et generelt udsagn, der i Asferg er 
mere en blot en floskel. Hemmeligheden bag Asfergs succes er en stor gensidig tillid til hinanden. 
Dette skaber en tryghed, så når nogen går forrest og sætter noget i gang, følger rigtig mange andre 
trop. 
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3. Asfergs historie 
 
Asferg har allerede i 1700-tallet været en relativ stor landsby med over 20 gårde og to 
småhusbebyggelser hhv. midt i byen syd for Vestergade og længst mod vest, nord for Ejstrupvej. 
I andelstiden fra omkring 1880 udviklede Asferg sig meget. I denne periode blomstrede flere 
erhverv, og Asferg fik både en bager, en købmand, en sparekasse og et missionshus. Byens stadig 
aktive skole er ligeledes bygget i denne periode. Efter 1960 har Asferg udviklet sig kraftigt mod 
nord med en stor parcelhusenklave og et ældrecenter, beliggende centralt i denne byudvikling. 
Asferg har stadig tre landbrug i drift, hvilket må siges at være ret usædvanligt for en nutidens 
landsby. 

 

 

 

 

          Asferg 1842-1899    Asferg 2022 
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4. Hvad vil vi med en Udviklingsplan for Asferg? 
 
Den 30. november 2020 ansøgte Asferg om byfornyelsesmidler. Randers Kommune besluttede i 
2021 at tildele byfornyelsesmidler til Asferg. I den forbindelse blev en række initiativer sat i gang. 
Forinden byfornyelsesmidlerne kan tilføres konkrete projekter, skal der være enighed i Asferg om, 
hvordan landsbyen skal udvikle sig. Denne proces har været særdeles positiv og har skabt nye 
fællesskaber på tværs af allerede eksisterende fællesskaber. Nu gælder det fællesnævneren for os 
alle, nemlig Asferg som landsby.  

I april 2022 blev der afholdt borgermøde med deltagelse af over 140 Asfergborgere, hvor alle kom 
til orde og skrev og fortalte om sine ideer og ønsker til, hvordan Asferg kunne ”se ud” i fremtiden. 

Efter borgermødet blev der nedsat 5 arbejdsgrupper med fokus på de emner, som de fleste 
borgere havde peget på som væsentlige for byens udvikling og borgernes trivsel, nemlig: 

 

• Boligudvikling 

• Veje og Trafik 

• Byforskønnelse og natur 
• IT-fællesskab 

• Fritidsliv 

 

I november 2022 afholdtes endnu et borgermøde med deltagelse af 75 Asferg borgere. Her 
præsenterede de 5 grupper deres arbejde og forslag til indhold i udviklingsplanen. Alle 75 
fremmødte stemte, ved håndsoprækning, for forslagene, som nu er beskrevet i nærværende 
udviklingsplan. 

Udviklingsplanen skal sætte retning for Asfergs udvikling. De frivillige i arbejdsgrupperne skal nu i 
gang med næste skridt, nemlig mere konkret at beskrive ønsker til projekter i Asferg, der kan sikre 
byfornyelse og trivsel i vores landsby.  
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5. Byens fællesskaber 
 

a. Asferg forsamlingshus 

Dit lokale samlingssted. 

Forsamlingshuset er stedet hvor du/I kan holde jeres næste fest. Lokalerne er lyse, venlige 
og løbende renoveret.  
Formålet er at drive og opretholde Asferg Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt 
samlingssted efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelt, 
foreningsmæssig og selskabelige art.  
Selskabets ejendom med selskabslokaler kan udlejes til familiesammenkomster og til andre 
formål efter bestyrelsens bestemmelse. 
Forsamlingshuset afholder bankospil hver tirsdag aften, hvor alle er velkomne. 
Der kan læses mere på vores hjemmeside: www.asfergforsamlingshus.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Asferg Borgerforening  

Asferg Borgerforening er en lokal forening, som arbejder på løbende at arrangere forskellige 
aktiviteter til glæde for byens borgere. Foreningens bestyrelse består af 7 personer med 
forskellig baggrund, hvilket er med til at sikre, at foreningens arrangementer rammer en 
stor del af befolkningen. 
Foreningen afholder hvert år generalforsamling, hvor der er mulighed for at vælge nye 
medlemmer til bestyrelsen, og hvor bestyrelsen fremlægger årets løb for interesserede 
borgere i byen.  
Asferg Borgerforening har igennem de seneste år stået for bl.a. byens årlige Sankthansbål 
og byens fastelavnsfest, ligesom der også i samarbejde med andre foreninger i byen er 
arrangeret bl.a. byfest, efterårsfest, Leg og spis og juletræsfest. 
Asferg Borgerforening står for opsætning af flag i byen ved særlige højtider og 
begivenheder. 
 
 
 

http://www.asfergforsamlingshus.dk/
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c. Asferg Skole, vuggestue og børnehave 
 

Trivsel, tryghed, bevægelse og stærke fællesskaber 
I Vuggestuen, Børnehaven og Skolen har vi en fælles vision om at skabe en tryg og aktiv 
hverdag for alle børn - med særlig vægt på fællesskab, trivsel og bevægelse. I en landsby på 
Asfergs størrelse ønsker vi, at der er mangfoldighed og plads til forskellighed. Vi ønsker at 
skabe den røde tråd, hvor tingene hænger sammen for børn og forældre. At man som barn i 
Asferg oplever en tryg hverdag med børn og voksne der følger overgange og skaber trygge 
rammer i form af fællesskaber og genkendelighed.  Vi arbejder med at alle børn får 
kendskab til lokalmiljøet og de fysiske rammer.  
Vi ønsker at aktiviteter i og omkring Træningshuset er omdrejningspunkt for fællesskaber og 
aktiviteter i børnenes hverdag og fritid. Vi vil understøtte initiativer i lokalområdet og 
samarbejde om at børnene oplever et trygt børneliv.  
Vi ønsker at etablere udendørs områder, der skaber fællesskaber med mulighed for 
bevægelse - altså muligheder for at være aktive sammen og gerne om noget forskelligt.  
Her skal være mulighed for bevægelse for alle aldre og på tværs af familier. Vi ønsker at 
skabe læringsmiljøer, hvor børn kan være nysgerrige og undersøgende ude sammen. 

 

 

d. Purhus Idrætsforening 
 
Er en flerstrenget forening med ca. 750 medlemmer, som er drevet af en bestyrelse, de 
mange frivillige ildsjæle og idrætsforeningens to ansatte. Vi ønsker, at få flest mulige i 
bevægelse, og har en vision om at være den bedste idrætsforening for hele familien. Vores 
tilbud rammer bredt, og vi kan tilbyde idræt for forskellige idrætsgrene, aldersgrupper, 
idrætsvante og -uvante, samt indendørs og udendørs. Vi har noget for enhver smag. Vi er 
en rummelig, nytænkende og lokalforankret idrætsforening, hvor der er plads til alle, og vi 
udvikler løbende tilbud efter vores medlemmers behov og ønsker. 
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e. Træningshuset 
 
Træningshuset er det lokale idræts- og kulturcenter i Asferg. Det blev etableret i 2006 og 
udvidet i 2014.  De flotte faciliteter er skabt på baggrund af stort lokalt engagement, 
frivillig arbejdskraft og energiske ildsjæle. 
Træningshuset er byens naturlige og oplagte mødested og dermed katalysator for byens 
borgere og husets brugere. Huset står åben for alle hver dag fra kl. 05.00 til 23.00. 
Træningshuset lejes primært ud til lokalområdets foreninger, private og erhvervsdrivende 
og bruges bl.a. til idrætsaktiviteter, børnefødselsdage, møder, foredrag, byens fester etc. 

Purhus IF er den store hovedlejer som tilbyder aktiviteter i og uden for huset som bl.a. 
fodbold, fitness, spinning, badminton, gymnastik etc. - Purhus IF og Træningshuset 
arbejder ud fra et innovativt tankesæt om at der til stadighed skal skabes aktiviteter for det 
hele liv. Det sker bl.a. ved, at der i Træningshuset er ansat to aktivitets- og 
udviklingsmedarbejdere. Ud over at sikre udvikling og forankring af aktiviteter i Purhus IF, 
varetager de idrætsundervisningen for Asferg Skole i faciliteten. 

Træningshuset styrker de rekreative værdier i Randers Kommune indenfor rummelighed, 
tryg og fri udfoldelse samt sociale og kulturelle aktiviteter og arrangementer. 

 

 

f. Asferg Menighedsråd 
 
Asferg sogn er en del af Spentrup – Gassum – Asferg Pastorat. De tre kirker deler to 
fuldtidsansatte præster, og har et udbredt samarbejde. Det gælder menighedsrådene, 
kirkernes øvrige ansatte og diverse arrangementer 
I Asferg sogn er der 1000 indbyggere, hvoraf 884 er medlemmer af Folkekirken. Asferg 
menighedsråd består af 5 valgte medlemmer, en medarbejderrepræsentant samt de 2 
præster. Desuden er der pt. 2 suppleanter. 
Vi er meget lydhøre over for forslag til, hvordan medlemmerne gerne vil have, at kirken 
skal være en del af lokalområdet. Udover at afholde gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger, forsøger vi at involvere byens indbyggere og institutioner, så kirken bliver en 
del af fællesskabet i byen.  
Faste arrangementer: Lige for tiden - januar 2023- er der ”Kaffe med præsten” ca. en gang 
om måneden på Asferg plejehjem (Terneparken).  
Fælles for alle 3 kirker er ”Kirke i Børnehøjde ”, hvor der er fællesspisning efter 
gudstjenesten, Baby salmesang og ”Ro til tro”.  
Minikonfirmand undervisningen foregår i et frugtbart samarbejde med Asferg Skole med 
kirkeuger hvor der er hele dage til fordybelse, samarbejde, leg og samvær. 
Der er indimellem morgensang i kirken sammen med skolen, og i forbindelse med jul og 
påske, foregår der livlig aktivitet i kirken med deltagelse af børnene fra daginstitutionen 
Svalereden og Asferg Skole. 
Desuden samarbejder menighedsrådet med andre foreninger og køkkenet på Terneparken 
om suppeaftener i vinterhalvåret, hvor alle er velkomne til et par hyggelige timer med 
dejlig aftensmad. 
Der afholdes som regel 2 musikalske indslag om året, f.eks. fællessang i ”syng dansk” ugen. 
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g. Asferg og Omegn Invest ApS, Støtteforeningen Vestergade 16 og 
Min Købmand Asferg 
 
Asferg og Omegn Invest ApS er stiftet i 2010 og har 885 anparter der ejes af 254 forskellige 
borgere, foreninger og virksomheder i byen. 
Formålet er at vedligeholde og opretholde et lokalt handelsliv i Asferg og omegn gennem 
selskabets investeringer – herigennem at sikre bedst mulige faciliteter for opretholdelse af 
en lokal dagligvarebutik. 
Asferg og Omegn Invest ApS ejer ejendommen Vestergade 16, der indeholder tankanlæg, 
lejligheder og dagligvarebutik. 
Tankanlægget har siden 2016 været bortforpagtet til Hornsyld Købmandsgård A/S. 
Forpagtningsindtægten er afhængig af det årlige brændstofsalg 
To lejligheder, der udlejes til privat beboelse. 
Dagligvarebutikken udlejes til en købmand, der i eget navn driver selvstændig 
købmandsbutik. 
Butikken drives i dag af Pernille Edelgaard Serup, der er født og opvokset i byen og selv er 
udlært i butikken. 
Støtteforeningen Vestergade 16 er stiftet i 2017 og formålet er at fremme 
dagligvarehandel i Asferg. 
Støtteforeningen samler penge ind via kontingenter, indsamlinger, arrangementer og 
lignende. Endvidere modtager støtteforeningen anparter i Asferg og Omegn Invest ApS fra 
borgere, der flytter fra byen eller går bort. Anparterne sælges videre til nye ejere – 
herunder tilflyttere – for at sikre den nødvendige fornyelse af og generationsskifte i 
ejerkredsen. 
Hele støtteforeningens overskud overføres som driftstilskud til Asferg og Omegn Invest 
ApS. 
Succeskriteriet er, at der i årene fremover fortsat findes en lokal købmandsbutik i Asferg. 
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h. Fællesskab og Trivsel 
 
Fællesskab og Trivsel er et initiativrigt fællesskab der er stiftet i 2008. Fællesskabet formål 
er at lave arrangementer til gavn for byens borgere. Derudover hygger vi os sammen og 
har det sjovt. 
I årenes løb er det blevet til fællesspisning, Nytårsfrokost, vejledning i at lave 
juledekorationer og forårspynt, pileflet, ophæng af julelys i byen, deltagelse i Leg og Spis i 
samarbejde med Borgerforeningen og Purhus IF, initiativ til at rejse byportene og meget 
andet. 
Seneste større tiltag er pakning og udlevering af velkomstkurve til nye borgere i byen samt 
afholdelse af Skt. Hans aften 2022. Desuden er der i samarbejde med Fårup Beton i 2022 
lavet en bænk ved busskuret overfor forsamlingshuset. 
Fællesskab og trivsel giver også gerne en hjælpende hånd, hvis andre af byens foreninger 
har brug for det. 
Overskuddet fra diverse arrangementer bliver brugt der, hvor det skønnes at være brug for 
det. 
Der er altid plads til flere i fællesskabet. Vi hygger os sammen, og der er plads til alle.  
Det er vigtigt for os, at man til enhver tid har mulighed for at melde sig passiv i en periode, 
hvis der ikke lige er overskud til at deltage i arbejdet. 
Besøg Fællesskab og trivsel på Facebook: Fællesskab og Trivsel  

 

 

i. Asfergladen 
 
Asfergladen er en del af præstegårdsanlægget fra omkring 1840. 
Landbruget blev drevet af en præstegårdsforpagter, og laden var dengang en stald. Da der 
ikke længere blev drevet landbrug fra præstegården, stod laden tom i mange år, hvor den 
forfaldt og stod til nedrivning. 
Lokale interesserede dannede i 1980 den selvejende institution Asfergladen og bl.a. ved 
hjælp af fonde blev der rejst midler, så laden kunne restaureres. 
I laden er der en stor samling af gamle landbrugs-og husholdningsredskaber samt andre 
mindeværdige ting fra det gamle Asferg, bl.a. en brandsprøjte. De gamle redskaber bliver 
skaffet, vedligeholdt og restaureret af lokale ildsjæle. 
Asfergladen bliver brugt som en historisk værkstedsskole, hvor skoler, børnehaver og 
andre interesserede kan få et lille indblik i hvordan livet levedes på landet i gamle dage.  
I et rum for sig opbevares bla gamle, fine broderier. Her mødes håndarbejdsinteresserede, 
og den første mandag i måneden er der åbent for alle fra kl. 19. Her kan man, foruden det 
hyggelige samvær omkring håndarbejde, også blive undervist i teknikker indenfor 
sy/strik/broderi og vævning.  
Hvis man er mere interesseret i de gamle maskiner og vedligehold af dem, er det også en 
mulighed. 
Der foregår også andre aktiviteter i laden. Program kan findes på nettet, hvor der også er 
kontaktoplysninger, hvis man f.eks. vil booke en rundvisning. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/925740034228720
https://www.asfergnet.dk/asfergladen-2/
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j. Asferg - Fårup – Nørbæk Pensionist- og Efterlønsforening 
 
Formålet med foreningen er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af 
oplysende, kulturel og social art. 
Foreningen afholder bankospil og underholdning på Terneparken i Asferg samt bowling i 
Randers bowlingcenter. Der arrangeres 2 heldagsudflugter om året. Aktiviteter annonceres 
på Asferg Net samt ved opslag flere steder i området. 

 

 

k. Terneparken 
 
PC-undervisning for seniorer 
Formålet med undervisningen er at give de deltagende kursister grundlæggende viden om 
de mest anvendte funktioner på Pc’er som har Windows styresystem.  
Alle kan tilmelde sig. Pt. er der 3 hold som undervises. 
 
Slægtsforskningskursus 
Formålet med undervisningen er er at give kursisterne viden om oprettelse af ane-diagram 
på en PC, samt viden om hvor på internettet man finder oplysninger om ens egne aner. 
Alle kan tilmelde sig. Pt. er der 1 hold som undervises.  
 

 

l. Asferg Aktivitetsudvalg 
 
Udvalget består af 7 bestyrelsesmedlemmer plus nogle frivillige hjælpere. 
Udvalget arrangerer diverse aktiviteter på Terneparken – f.eks. Midsommerfest, høstfest, 
julefrokost og nytårsfest, bankospil og tøjsalg m.m. 
Udvalget modtager tilskud fra kommunen hvert år. 
Alle byens borgere er velkomne til at deltage i aktiviteterne. 
Der udgives et aktivitetsblad 2 x gange årligt, hvor aktiviteterne er beskrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.asfergnet.dk/pensionist-og-efterloensforening-for-asferg-faarup-noerbaek/
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6. Boligudvikling  
 
Asferg er vokset fra 595 indbyggere i januar 2020 til 662 indbyggere i januar 2022. En stigning på 
67 eller 11.2% på bare 2 år. En meget flot stigning i indbyggertallet, som vil medvirke til at styrke 
antallet af børn i vuggestuen/børnehaven og elevtallet på skolen, men også bidrage til mere 
omsætning og indtjening hos ”Min Købmand”.  
Det højeste indbyggertal i Asferg nogensinde. 

 

 

Kilde: Randers Kommune 

Tilflytningen skyldes for en stor dels vedkommende nybyggeri i samme periode af 28 tæt/lav 
boliger på Allégården (14 leje/14 eje) samt 4 nye tæt/lav lejeboliger på Ejstrupvej 3. Vi byder disse 
67 nye Asferg-borgere meget velkommen og tager tilflytningen som bevis for, at der har været et 
stort behov for såvel nye leje- og ejerboliger i Asferg, men også, at Asferg har noget at byde på 
som landsbysamfund.  

Selv om det er en flot udvikling, så er det givet, at der fortsat skal arbejdes målrettet for, at sikre 
bæredygtighed for Asfergs institutioner og handelsliv. Vi ønsker derfor fortsat at understøtte 
nettotilflytning for at bidrage til Asfergs fortsatte vækst. 

For at sikre nettotilflytning er det nødvendigt at bygge nye boliger. Der er ledige og måske egnede 
jordstykker beliggende i landzone rundt om Asferg. Med undtagelse af en jordejer har der ikke 
hidtil været interesse for at frasælge jord til nybyggeri eller investere i opførelse af nye boliger i 
Asferg.   
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Asfergs næste naturlige boligudviklingsområde er derfor – i første omgang - beliggende i 
forlængelse af Æblehaven/Allégården i den sydlige del af Asferg. Dette areal anses velegnet til 
boligformål med en god åben placering mod syd og tæt på byens mødested/fritidscentrum, nemlig 
Træningshuset og med ind-/udkørsel til Søndergade. 

Randers Kommune vedtog i 2021 en ny infrastrukturplan, hvori der bla. er planlagt en omfartsvej 
syd om Asferg. Asferg indgav høringssvar med ønske om at flytte omfartsvejen så langt mod syd, 
at den tillader by- og boligudvikling mod syd, som i det foreslåede boligudviklingsområde 1 og 2. 
Se ovenfor. Byrådet besluttede at efterkomme Asfergs ønske, hvorfor det første udkast til 
linjeføring, der går tværs igennem Idrætsforeningens boldbaner, byens kælkebakke, bålplads til 
Skt. Hans, krolf bane og telemast samt boligudviklingsområde 1 og 2, skal flyttes længere mod syd.  
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7. Veje og Trafik 
 
En meget stor del af trafikken til/fra E45 til/fra området øst for E45 mellem Mariager Fjord og 
Randers Fjord kommer igennem Asferg. Vores beliggenhed tæt på E45 er en stor fordel, når vi 
skal markedsføre os overfor potentielle tilflyttere, men vi er til gengæld stærkt udfordrede af 
meget gennemkørende trafik i Asferg, herunder især meget tung - ikke lokal – trafik. Dette 
understøttes af trafikmålinger foretaget af Randers Kommune.  
https://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=4780523458&log=0 

For mange år siden blev der etableret fartdæmpende foranstaltninger (chikaner), samt 40 km 
zone i Asferg. Hver uge repareres eller udskiftes skilte i chikaner efter mindre påkørsler samt 
større uheld. Disse chikaner har vist sig ikke at virke efter hensigten, idet farten stadig er alt for 
høj, hvilket øger utryghed for især de bløde trafikanter, herunder især for skolebørnene. 
Desuden betyder den høje fart også øget støjbelastning til gene for byens borgere langs de mest 
belastede veje. 

Vi ønsker, at alle byens borgere skal kunne færdes sikkert samt, at trafikmængden igennem 
Asferg reduceres ved at anvende bedre egnede ruter til/fra E45. Derfor arbejdes der med et 
større idékatalog, hvor der især fokuseres på reduktion af trafikmængde, lavere hastighed og 
bedre og mere sikre forhold for gående og cyklister. Dette idékatalog vil danne grundlag for en 
dyberegående dialog med Randers Kommune samt andre relevante myndigheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=4780523458&log=0
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8. Byforskønnelse og Natur 

Borgerne i Asferg har på borgermødet i april 2022 blandt andet givet udtryk for ønsker 
vedrørende byforskønnelse samt på, hvordan vi kan gøre lidt mere brug af den natur, vi er 
omgivet af. 
 
Det er efterfølgende samlet i nedenstående overskrifter og forslag: 

- Stier i og omkring Asferg 
- Grønne oaser i byen samt forskønnelse i det hele taget 

 
Stier: 
Sammenhængende stiforløb til gå – og løbeture. Stierne skal bestå af de eksisterende stier 
suppleret med trampestier. 
Der skal opsættes bænke, så der bliver hvilesteder. 
 
Forskønnelse af byens pladser, f.eks.: 
Mindestenen ved kirken. 
P-pladsen ved Vestergade/Ejstrupvej. Der skal fortsat kunne parkeres på pladsen, men den 
ønskes forskønnet. 
Genrejsning af stendige ved præstegården/Allégården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byparker: 
Grønningen (marken nord for kirken) tilhører Asferg kirke. Menighedsrådet har givet grønt lys til 
at området må udnyttes i forbindelse med Byfornyelsesprojektet. Omdannes til et grønt område.  
Det er ønskeligt at finde brugbare arealer andre steder, som kan laves til små oaser i byen. 
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Skovrejsning: 
Et stort ønske om en lille byskov, samt en hundeskov i gåafstand fra Asferg via stier. 
 
Yderlige tiltag: 
Lys på - og beplantning omkring Byportene. Plakaterne i holderne må gerne variere lidt efter, 
hvilken årstid vi befinder os i, F.eks. ”glædelig jul” i december, ”pas på børnene” i august mv.  
når der ikke lige er opslag om kommende begivenheder. 
Vi vil gerne gøre mere ud af julebelysningen, f.eks. små juletræer i de huller der i forvejen er til 
flagstængerne.  
Lys på kirken i aftentimerne. 
Udsmykning af købmandsbutikken – muren mod syd. Evt. udsmykket af skolebørn under 
vejledning af professionel kunstner. 
Der er ønske om at finde et mindre, men centralt areal i Asferg, hvor der f.eks. på fælles basis 
kan dyrkes grøntsager, plantes nogle frugttræer og bærbuske, som kan fungere som Asfergs 
frugt- og grøntsagsbed. 
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9. IT-fællesskab 
 

Vi ønsker at etablere en informationsplatform, som indeholder en fælles kalender, hvor alle 
kan indtaste og gøre opmærksom på de forskellige arrangementer, aktiviteter og 
spændende gøremål der er i Asferg og forhindre eventuelle sammenfald af arrangementer. 

 
Beskrivelse 
Kalenderne på Asfergnet og FB Asferg borgerforening ønskes sammenkørt, så kalenderen på 
Asfergnet bliver den primære kalender, da det vil give et bedre overblik over alle arrangementer. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foreningerne m.fl. kan annoncere arrangementer i kalenderen, således alle borgere kan       
følge med i, hvad der sker af aktiviteter. 
Kalenderen skal være brugervenlig, overskuelig og kunne overføre begivenheder fra flere 
platforme.  
 
Perspektivering/Konsekvens/Effekt  
En opdateret kalender kan være med til at sikre, at de besøgende får en god oplevelse og der 
skabes loyalitet, som er med til at skabe en positiv omtale af lokalområdet og herved yderligere 
styrkelse af sammenholdet i byen. 
 
Udendørs/indendørs LED infoskærm 
En god og relevant kommunikation til borgerne er med til at sikre, at alle er velinformerede om 
arrangementer og tiltag i området. En digital infoskærm placeret på et strategisk godt sted, til at 
levere information om arrangementer og vise den fælles kalender for områdets foreninger. 
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Der opsættes ofte trykte skilte på byens indfaldsveje og ved købmanden. Det er tidskrævende 
arbejde at klargøre og opsætte skiltene og opslagene skal fjernes igen efter arrangementets 
afslutning. Infoskærmen gør det nemt og hurtigt at skifte indhold og dermed gøre 
opmærksom på, hvad der sker i Asferg og omegn, så der ikke er besværlige mellemled som 
trykkeri og udskiftning af plakater. En udendørs LED skærm er designet til at kunne klare al 
slags vejr og billedkvaliteten påvirkes hverken af vejr eller sollys. Annoncer på infoskærmen 
kan let ændres og tidsstyres via en PC med internetforbindelse. 
Herudover kan der opsættes infoskærme inde ved købmanden, børnehaven, skolen, ved 
forsamlingshuset og træningshuset. 
 
Digital skiltning er et effektivt supplement til de klassiske trykte kommunikationsformer og vil 
hjælpe til at borgere, der ikke benytter sig af de sociale medier, alligevel får information. Især 
foreningerne i området har et stort behov for at deres budskab om aktiviteter og tilbud når ud 
til deres målgrupper.  
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10.  Fritid 
 
Visionen er at skabe faciliteter i byen som inviterer og inspirerer byens borgere til aktivitet, 
bevægelse og udeliv, både alene og i fællesskab med andre. Vi ønsker at gøre Asferg til en 
attraktiv by at udfolde sig i for alle aldersgrupper og småbørnsfamilier. Desuden ønsker vi at 
skabe et attraktivt nærmiljø for byens institutioner.  
 
Vi vil gøre det spændende at være barn i Asferg ved at tilbyde udendørs rammer, som udfordrer 
børnenes kompetencer igennem aktivitet. Vi vil skabe muligheder for aktiviteter som taler til de 
større børn, teenagere og legesyge voksne, hvor de har mulighed for action og risikofyldt leg. Vi 
vil skabe udendørsaktiviteter, som kan imødekomme interesserne for løbehjul, løbecykler og 
cykler i alle aldersgrupper. Desuden vil vi også skabe fysiske uderum, som kan være et 
tilholdssted for småbørnsfamilier, hvor de har mulighed for at mødes og skabe et fællesskab. 
Disse rum skal tale til småbørn og deres nysgerrighed og lyst til udforskning.  
 
Vi vil gøre byens udendørs fritidsfaciliteter tilgængelige for alle, så det også er muligt at tilgå og 
komme rundt til med en rollator eller barnevogn. 
 
Vi vil gøre det muligt for byens borgere at dyrke friluftsliv ved at skabe rum, som indbyder til 
madlavning og overnatning i det fri, både for mindre og større grupper. Vi vil skabe rum 
udendørs, hvor det er muligt at mødes uanset vejr og vind, og hvor der vil kunne nydes 
medbragt mad og andet. Derudover vil vi gøre det muligt for byens borgere at være aktive 
sammen med deres firbenede venner, og styrke fællesskabet blandt ligesindede med samme 
interesse. 
 
Vi vil gøre det muligt at dyrke fritidslivet indendørs i multifunktionelle faciliteter med mange 
anvendelsesmuligheder for alle aldersgrupper.  
 
Dette vil vi gøre ved at udvikle og optimere byens eksisterende udendørs og indendørs 
faciliteter, samt etablere nye som kan supplere disse. 

 

 

 

11. Afslutning 
 

Borgerne i Asferg glæder sig nu til at komme videre med de mange konkrete 

byfornyelsesprojekter, så vi snart kan begynde at se de synlige resultater i bybilledet. 

 

 

Asferg, den 31. januar 2023 


