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LANDSBY i TOPFORM 
Ansøgning fra Asferg til Landsbyprisen 2022 

INTRO 
Asferg er en mindre landsby med 623 borgere beliggende på kanten af Randers kommune. Landsbyen ligger 

stort set midt i Asferg sogn, der har 967 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 fem år på 4,2%  

 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, 26 aktiviteter og 763 medlemmer 

 I alt 18 foreninger inklusiv tre grundejerforeninger 

 32 nybyggede rækkehuse 

 Busforbindelser 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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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 gårde i drift, hvilket må siges at 

være ret usædvanligt for en nutidens landsby. 

  
Asferg 1842-1899 Asferg 2022 

 

ASFERG ANNO 2022 – FYSISKE RAMMER 
Asferg er en landsby med tilbud for hele familien. Her dyrkes familiefællesskaberne, der skaber gode rammer 

for det gode familieliv. Sammen med andre familier kan man deltage i byens familiearrangementer, som Leg og 

Spis, legeland, forældre-barn gymnastik, familietræning, babymotorik eller mødes med andre 

kommende/nybagte forældre i baby- og forældregruppen. Vi passer på hinanden og gør Asferg til et trygt sted 

at vokse op. 

I Asferg sikrer den velfungerende vuggestue, børnehave og skole en tryg start i børnenes liv. Der er tæt 

samarbejde mellem de tre institutioner med fokus på sammenhænge mellem institutionerne og den røde tråd i 

barnets liv. Her er rum til det enkelte barn og til stærke fællesskaber. 

Svalereden er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave. Svalereden rummer to 

vuggestuegrupper med 25 børn og to børnehavegrupper med knap 35 børn.  

Asferg Skole er en af Danmarks hyggeligste folkeskoler med højst 18 elever i klasserne. Her kender alle 

hinanden på tværs af alder og køn. Skolen er kendt for nærhed, højt til loftet og er optaget af, at alle talenter 

skal styrkes. Asferg Skole er en et sporet folkeskole med knap 100 elever fra 0.-6. klasse med en velfungerende 

SFO bestående af børnene fra 0. til 3. klasse. Den lille skole med det store hjerte skaber et trygt og rart 

skolemiljø integreret i hvad der ellers foregår i Asferg. 
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Billede 1 Godmorgen på Asferg Skole, der i 2014 fejrede 100 års jubilæum 

Ældrecentret Terneparken består af 40 boliger, herunder almindelige plejeboliger, demensvenlige plejeboliger 

og ældreboliger med kald. En række aktiviteter er åbne for alle, og pensionister og efterlønsmodtagere i 

lokalområdet er velkomne til at spise og deltage i hyggeligt samvær i Terneparkens café - Café Ternen. 

Træningshuset er Asferg og omegns samlingssted for idræt og sociale aktiviteter. Træningshuset er summen af 

lokal opbakning, frivilligt arbejdskraft og energiske ildsjæle. Det store omdrejningspunkt er Purhus 

Idrætsforening, som har aktiviteter i og uden for huset med bl.a. fodbold, fitness, spinning, badminton og 

gymnastik. Café området er åbent i dagtimerne og kaffen er gratis. Private, erhvervsdrivende og foreninger 

benytter ofte faciliteterne til f.eks. børnefødselsdage, møder, foredrag m.m. Og står huset ubenyttet, kan 

enhver med nogle få klik benytte sig af enten spejlsalen eller træningshallen via en Pay & Play ordning. 

Uden for Træningshuset er en ny stor legeplads, der blev etableret i 2016. I øvrigt også med ca. 90 % frivillig 

arbejde. Og støtte fra Vindmøllerådet (160.000), Asferg Borgerforening, Fællesskab og Trivsel, Husboblerne, 

Børnedisco og Årets Asferg-borger Tea Grud. Også Asferg skole har en ny legeplads, der blev indviet af 

borgmesteren i 2020. 

 

Billede 2 Træningshuset med en del af legepladsen i forgrunden 
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Asferg stadion har træningsbaner og kampbane med lille tribune og måltavle. Banen ligger beskyttet for vinden 

mellem Asferg skole og Træningshuset. Banerne lægger græs til en bred vifte af hold dækkende begge køn og 

alle aldre. 

Asferg forsamlingshus er stedet, hvor lokale og udefrakommende holder fester i lyse og venlige lokaler, der 

løbende er blevet renoveret. Foreninger benytter jævnligt forsamlingshuset til arrangementer og 

fællesspisninger. Hver tirsdag aften er parkeringspladsen pakket med biler – og sådan har det været i mands 

minde, når forsamlingshuset afholder bankospil.  

Asfergladen er en imponerende 183 år gammel lade, der egentlig stod til nedrivning. Efter indgreb fra lokale 

kulturinteresserede blev der iværksat en redningsaktion, der efter en lang og sej indsats resulterede i en 

gennemført restaurering, således at den nu udgør en del af et komplet præstegårdsanlæg, der er erklæret 

"Absolut bevaringsværdig". Asfergladen rummer en række redskaber og ting fra landhusholdningen fra tiden 

1875-1930, og der er indrettet et historisk værksted, hvor der bl.a. holdes væve- og knipledage. 

Asferg Kirke er en romansk kirke fra 1080 bygget i angelsaksisk-normannisk byggestil. Kirken menes at være en 

af de ældste kirker i Danmark, hvor tårn, skib, kor og våbenhus er opført samtidig. Kirken, skolen, 

præstegården og forsamlingshuset ligger på hvert hjørne i det centrale vejkryds, hvor Østergade bliver til 

Vestergade, og Nørregade til Søndergade. 

Borgerne i Asferg har valgt at have en købmand, således at også de daglige indkøb kan klares på gå-ben eller 

cykel. Kommer man i bil, kan denne tankes fra benzinanlægget ejet af landsbyens borgere. Ud over at fungere 

som mødested i dagligdagen, giver købmandens Vinklubben Asferg muligheder for muntert selskab omkring 

smagninger samt dele glæden ved liflige dråber virtuelt. 

 

Billede 3  Åbning af Min Købmand i marts 2018. Foto: Randers Netavis – se flere 
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Orker man ikke selv at kokkerere aftensmaden, er hjælpen nær i form af Asferg Pizza & Grill lige ved siden af 

forsamlingshuset i en bygning, der tidligere husede en sparekasse filial.   

Takket være især Allégårdens 28 nye rækkehuse er kundegrundlaget for købmand, pizzaria og skole (!) vokset. 

Allégården var oprindelig en firelænget gård midt i Asferg, der efter ejerens død udviklede sig til en øjenbæ, 

indtil to af landsbyens drivende kræfter forvandlede området til attraktive leje og eje boliger, der blev 

udlejet/solgt lige så snart de var bygget. 

Også den forfaldne ejendom på hjørnet af Vestergade og Ejstrupvej er nu blevet fjernet, og forvandlet til et 

pænt grønt område. Denne oprydning smitter – Vestergade 32 vil snart blive fjernet. 

Blot 500 m øst for landsbyen ligger Asferg Mose. Området – der består både af skov og mose – er et yndet mål 

for en god travetur med mulighed for at høre fyrremejsen eller løvsangerens fuglekvidder eller se de store 

fiskehejrer. På varme sommerdage sætter de farvestrålende guldsmede kulør på mosen, og når vinterkulden 

har bidt sig fast – som i 2021 – er det et fantastisk flot sted til skøjteløb. 

 

ASFERG ANNO 2022 - SAMMENHÆNGSKRAFT OG SOCIAL KAPITAL 
De fine fysiske rammer giver kun mening, når de bliver brugt. Og det gør de i høj grad i Asferg, der takket være 

stor sammenhængskraft og social kapital hele tiden har gang i at bruge det eksisterende og skabe endnu bedre 

forhold. 

 

 

Foreningslivet i Asferg dækker mange interesseområder og er kendetegnet ved en stor frivillig indsats, hvor der 

samarbejdes på kryds og tværs i en positiv og konstruktiv ånd til gavn for udviklingen af Asferg.  I tråd med 

tidens ånd har borgerforeningens naturligvis en Facebook gruppe (1.100 medlemmer), hvor brugerne løbende 

informerer og hjælper hinanden. Ikke alle er på Facebook og ingen skal føle sig udelukket, så derfor lægger en 

ildsjæl rigtig mange timer i hjemmesiden AsfergNet, der foruden statisk information serverer en løbende strøm 

af nyheder samt en stedse ajourført aktivitetskalender.  
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Herunder en oversigt over 14 aktive foreninger og grupper i Asferg: 

Asferg og Omegns Invest Aps – stiftet 2010 
Asferg og Omegn Invest ApS – er et anpartsselskab som blev dannet af borgerne efter lukningen af den lokale 

Dagli’brugs i januar 2010, den sidste butik i landsbyen. Anpartsselskabet købte den gamle Brugs bygning, 

bestående af butikslokaler, to lejligheder samt tankanlæg (Asferg Tanken). Anpartskapitalen var på 635.000 kr., 

ejet af 203 anpartshavere, som er virksomheder, foreninger, familier og enkeltpersoner. Anpartskapitalen er i 

dag på 885.000 kr. fordelt på 243 anpartshavere. 

Anpartsselskabets formål er at vedligeholde og opretholde et lokalt handelsliv i Asferg. Selskabets bestyrelse 

arbejder frivilligt og sammen med en kreds af borgere, der hjælper og støtter bestyrelsen med blandt andet 

kassererarbejde, pasning af tank med prisændringer, indkøb og fakturering af benzinkort, renholdelse af 

området samt forskellige små og større reparationer i bygningerne.   

Byens købmandsbutik er meget vigtig i forbindelse med at sluse byens unge mennesker ind på 

arbejdsmarkedet. Mange har deres første job hos købmanden efter skoletid eller sammen med studierne og 

stifter her bekendtskab med arbejdsmarkedets spilleregler.   

I forbindelse med ”uforudsete udfordringer” kan direktionen efter behov benytte sig af ”konsulenter” fra 

lokalområdet. Konsulenterne tilknyttes projektrelateret og bliver ikke medlem af direktionen. De skal være 

fagligt kompetente indenfor det aktuelle område. De seneste år har direktionen benyttet sig af muligheden i 

følgende situationen:    

 Købmanden går konkurs og lukker  

 Huslejetvist i forbindelse med en lejers fraflytning  

 Skimmelsvamp i en lejlighed  

 Ansøgning til LAG  

 Pasning af udendørs arealer  

Direktion og projekttilknyttede konsulenter arbejder frivilligt og modtager ikke nogen form for honorar. 

Purhus Idrætsforening – stiftet 1969 
Purhus idrætsforening har eksisteret siden 1969, hvor man tog beslutningen om at sammenlægge Asferg IF og 

Gassum IF til en samlet enhed, nemlig Purhus IF (PIF). Foreningen har to stadions med tilhørende 

klubhusfaciliteter. Endvidere råder foreningen over topmoderne idræts-og kulturfaciliteter i Træningshuset i 

Asferg samt Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum. Purhus IF har sit naturligt opland i Asferg skoledistrikt med 

medlemmer, brugere og frivillige bosat både inden og uden for området. 

Der har gennem tiden vist sig et enormt engagement af både frivillige ildsjæle og lokale sponsorer. Denne 

opbakning gør også at idræts- og kulturbyggerierne til en samlet værdi på i alt ca. 15 mio. kr. ikke er gældsat 

med mere end to mio. 

PIF tilbyder pt. 26 forskellige aktiviteter til alle aldersgrupper som f.eks. Asferg Babyklub, Jump4Fun, e-sport, 

Familiesjov, fodbold, bordtennis, badminton, naturcykling, gå-hold, bowls og krolf (se bilag B).   
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Støtteforeningen Vestergade 16 – stiftet 2017 
Foreningen arbejder for at fremme dagligvarehandelen i Asferg, og har via kontingenter, indsamlinger og 

overskudsskabende aktiviteter spillet en afgørende rolle for fastholdelse af dagligvarehandel i Asferg. 

Asferg Borgerforening – stiftet 1945 
Formålet er at tilbyde arrangementer i bred forstand, hvor borgerne kan være sammen i en hyggelig 

atmosfære, at styrke sammenholdet og bibeholde det attraktive i at bo i Asferg. 

Asferg Gruppen Fællesskab og Trivsel – stiftet 2009 
Gruppen har som formål at fastholde, styrke og fremtidssikre udviklingen og fællesskabet mellem borgere og 

foreninger i lokalsamfundet Asferg. Fællesskab og Trivsel har bl.a. hentet inspiration og viden udefra gennem 

foredrag med foredrag med Sepp Piontek, Per Larsen, Inger Støjbjerg, Søren Ryge, Troels Kløvedal og Peter 

Qvortrup Geisling. 

Asferg-Fårup-Nørbæk Pensionistforening – stiftet 1947 
Foreningens formål er at samle pensionister for at varetage deres særlige interesser over for offentlige og 

private myndigheder. I det hele taget fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved 

samvær og afholdelse af møder og fester. 

Purhus Lokalarkiv – stiftet 1978 
Lokalarkivet har som formål at indsamle arkivmateriale fra det område, som den tidligere Purhus Kommune 

dækkede. Lokalarkivet har sin residens i lyse og velindrettede lokaler på ældrecentret Terneparken. 

Aktivitetsudvalget ved Asferg Ældrecenter – stiftet 2006 
Udvalget har som formål at styrke det frivillige arbejde i lokalområdet. 

Asferg Forsamlingshus I/S – stiftet 1896 
Interessantselskabets formål er at virke for opbygning og humanitet og at opretholde og vedligeholde 

et samlingssted for beboerne i Asferg sogn, som svarer til tidens krav. 

Fonden Træningshuset i Asferg – stiftet 2006 
Formålet er at opføre og drive bygningen og udearealer og stille dem til rådighed for kulturelle 

foreningsmæssige formål i Asferg skoledistrikt. 

Den selvejende institution Asfergladen – stiftet 2002 
Formålet er at drive en historisk værkstedsskole for skoler, institutioner og foreninger samt i forbindelse 

hermed at oprette en studiesamling bestående af gamle redskaber og ting fra bondens daglige tilværelse i 

tidligere tid. Endvidere tilbyder institutionen åbne sysseldage og sysselaftener. 

Asferg Moseselskab – stiftet 1877 
Lodsejerlaug for Asferg mose. Et areal på knap 85 ha 500 m øst for Asferg by. Moseselskabet gør sig tanker om 

at lave et genopretningsprojekt med fokus på hjemmehørende træ arter og den oprindelige højmose. 

Asferg Vandværk a.m.b.a. – stiftet 1906 
Det private vandværk har som formål at levere godt og rent vand til forbrugerne. 



8 
 

Asferg Sogns Menighedsråd 
Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af 

kulturværdier. Det er menighedsrådets ansvar at ”passe” kirke, kirkegård og præstegården. Menighedsrådet 

arrangerer kirkekoncerter og samarbejder med øvrige foreninger. 

Skolebestyrelsen for Asferg skole 
Arbejdet på skolen sker på grundlag af skoleloven og kommunens principper på skoleområdet. 

Grundejerforeninger 
 Grundejerforeningen Allégården, Asferg – stiftet 2021 

 Andelsboligforeningen Klokkevang – stiftet 2010 

 Andelsboligforeningen Kirketoften 2 – stiftet 2010 

 

HØJDEPUNKTER FRA 2005 TIL 2022 
Træningshuset etape 1, 2, 3 og nu er etape 4 under overvejelse.  DagliBrugsen lukkede og der måtte tre 

indsatser til, for at sikrer fortsat dagligvarebutik i Asferg. En omfattende reorganisering af Randers kommunes 

skolestruktur gik helt uden om Asferg til trods for en lille skole (politikerne var vel klar over, at Asferg blot ville 

lave en friskole hvis den kommunale lukkede). En idrætsforening med to ansatte, og som har flere medlemmer 

end borgere i Asferg by, og som i høj grad via projekter med kommune og andre aktører tager ansvar for 

sundheden.  32 nye boliger i løbet af godt 12 måneder – og de er alle solgt eller udlejet.  

Nogle få billeder fra 2005 til 2007 og medieklip fra 2008 giver via denne timeline en god fornemmelse for, 

hvordan Asferg hele tiden er på vej – se timeline her. 

Nogle projekter og tiltag fortjener en uddybende omtale 

Træningshuset etape 1 -2 -3 og 4 under overvejelse 

Faciliteter bygget af ildsjæle og frivillige – og drevet af ildsjæle og frivillige. 
En initiativgruppe, en sej vedholdenhed, solide økonomiske bidrag fra private og erhvervslivet, et inspirerende 

samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, tilskud fra fonden, kommune og LAG samt 250 frivillige med en 

bred vifte af faglige kompetencer bragte Træningshuset fra at være en drøm, et luftkastel til et gældfrit 

træningshus med hypermoderne faciliteter. 

Bl.a. lykkedes det via årvågenhed at skaffe kostbare limtræsspær til bygningen for noget nær afhentningspris! 

Udgangspunktet for projekt "Træningshuset" var en bankbog på 160.000 kr., som var indsamlet over 5 år via 

lokale torvedage og indsamlingsbøsser, der havde været placeret rundt om i lokalområdet. I maj 2005 var et 

hold frivillige indsamlere rundt hos private i lokalområdet med et indsamlingsresultat på ikke mindre end 

670.000 kr. på to dage. Det lokale erhvervsliv bidrog med 700.000 kr. Drømmen var et gældfrit hus. Den drøm 

blev realiseret med basis i de indsamlede midler samt tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, Purhus/Randers 

Kommune og EU. Sidst men ikke mindst 250 frivillige som gennem en professionel styring præsterede 10.000 

effektive arbejdstimer. Resultatet blev et træningshus på Søndergade med hypermoderne faciliteter til alle 

tænkelige indendørsaktiviteter.  
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Ved indvielsen i efteråret 2006 stod man således med et gældfrit hus med en samlet byggesum på kr. 

4.600.000 ekskl. moms. 

Træningshuset etape 2 & 3 – Vanvid eller ekstrem stædighed? 

Træningshuset blev i 2006 etableret uden bade- og omklædningsfaciliteter idet man ville benytte de 

eksisterende faciliteter i det gamle klubhus. For at kunne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og 

fremadrettet fortsætte den positive tendens var det bydende nødvendigt at kunne tilbyde tidssvarende toilet-, 

bade- og omklædningsfaciliteter indenfor Træningshusets egne fysiske rammer. 

Som det første projekt er etape 2 og 3 baseret på stor grad af frivillighed, lokal offervilje og suverænt 

samarbejde med lokale sponsorer, leverandører og erhvervslivet i øvrigt. Etape 2 var hovedprojektet, men 

undervejs opstod en mulighed for at opgradere et tænkt depot til et aktivitetslokale og for at udnytte mulighed 

om støtte fra Lokale- og anlægsfonden blev dette tillægsprojekt kørt som et selvstændigt byggeregnskab. I 

praksis kørte de 2 etaper i en samlet byggefase og Etape 3 er i dag det vi kender som Spejlsalen, der er et 

multifunktionelt rum til aktiviteter med op til ca. 50 deltagere. 

I marts 2014 blev en drøm så til virkelighed – indvielsen af Asfergs nye samlingssted. – Et moderne byggeri med 

klubfaciliteter, samlingslokaler, omklædningsrum, fitnesscenter og køkkenfaciliteter. Økonomisk gjorde man 

det en gang til! – Gennemførelsen af et kæmpe projekt, set i forhold til et lille lokalområde, indenfor budgettet 

og med begrænset brug af lånefinansiering. 

Mon det stopper her? Som det fremgår af senere afsnit, er en Etape 4 under overvejelse. 

 

Købmandsbutikken etape 1 -2 -3 
Da Dagli´Brugsen lukkede i januar 2010, dannede borgerne Asferg og Omegn Invest ApS, og købte den gamle 

Brugs bygning, bestående af butikslokaler, to lejligheder samt tankanlæg. 

Butikslokalet blev ved hjælp af primært frivillig arbejdskraft istandsat til udlejning til en LET-køb købmand, som 

åbnede i maj 2010. Desværre lukkede købmanden sin butik pr. 31. august 2011. Efter et informationsmøde i 

marts 2012 så det ud til at tiden for byens projekt ”Købmand” var ved at rinde ud, men en anonym borger 

meldte sig på banen med en donation på 400.000 kr., som ville blive udbetalt ved etablering af ny købmand. 

De to ting gjorde, at en udvidelse og renovering af lager, toilet og fyrrum kom på tegnebrættet.  Da selskabets 

økonomi ikke kunne løfte denne udgift, blev der ansøgt om midler fra LAG Randers og andre fonde, dog kun 

med held fra LAG Randers, hvor selskabet fik tilsagn om 260.000 kr. Den resterende finansiering kom fra en 

anonym donation på 200.000 kr., udvidelse af anpartskapitalen samt lån fra byens borgere på 170.000 kr.  

I begyndelsen af januar 2014 påbegyndtes en om- og tilbygning, der stod færdig og klar til indvielse midt i april. 

Arbejdet blev udført med den nødvendige håndværks entreprise, derudover deltog mange af byens borgere 

med frivilligt arbejde, på den måde blev udgifterne holdt nede. Her var alle aldre på spil, børnene tog med 

deres far og kunne gå til hånde med småting. Unge, voksne og ældre, mænd og kvinder, alle bidrog med det de 

kunne, praktisk arbejde og madlavning, alle stod sammen og arbejdede frem mod samme mål, at skabe de 

fysiske rammer for en god købmandsbutik. 
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I september 2017 lukker købmandsbutikken igen og går konkurs. Asferg og Omegn Invest ApS taber i denne 

forbindelse kr 326.000,- og er selv i fare for at gå konkurs, hvis ikke der findes en hurtig løsning. 

Støtteforeningen Vestergade 16 etableres og forestår i perioden september 2017 til marts 2018 indsamling af 

kr 336.000,- i lokalområdet, dels ved donationer og dels ved afholdelse af forskellige arrangementer, og et 

samarbejde med DAGROFA resulterer i en ny Spar købmand. 

Butikken Spar Asferg skaber liv og aktivitet, den er et samlingssted og knudepunkt i byen, Spar Asferg har haft 

stigende omsætning lige fra starten og har det stadig hvilket betyder, at der er grundlag for en blivende butik i 

Asferg.   

 

Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF 
Purhus IF går nye veje for at skabe trivsel, bevægelse og sundhed i lokalområdet med et stort projekt for 

babyer, små børn og deres forældre.  

I Purhus IF vil man forebygge de problemer med dårlig trivsel, fysisk inaktivitet og overvægt, som præger Asferg 

Sogn i Randers Kommune, hvor foreningen holder til. Fra 2021-2025 gennemfører Purhus IF derfor et projekt, 

der skal introducere børn fra 0-5 år og deres forældre til foreningsfællesskaber i håbet om at skabe en 

grundlæggende glæde ved bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. 

 

Billede 4  Projektet er støttet af fonde, kommune, styrelse m.fl. 

Projektet indebærer blandt andet en babyklub, hvor forældre på barsel og deres børn kan deltage i 

holdtræning med babymotorik og ’mortræning’ samt en ’Spireklub’ med ugentlige tilbud om leg og bevægelse 

til børn i alderen 1-6 år og deres forældre. 

Projektet indeholder også PIF for Alle, der tilbyder tilknytning til en frivillig mentor i foreningen, samt 

økonomisk støtte til kontingent til én aktivitet pr. år 

Udover egne aktiviteter samarbejder Purhus IF med vuggestuer, børnehaver og skoler om at holde 

’idrætseftermiddage’, ’idrætsdag’ og ’trivselsuger’, hvor der er ekstra fokus på bevægelse og sundhed samt 

fællesskab. Samarbejdet med skolen er dog ’blot’ en udbygning af igangværende samarbejde omkring f.eks. 

frikvarterer med bevægelse. 

Purhus IF ønsker, at projektet bliver et fyrtårnsprojekt, som andre kan kopiere eller lære noget af. Derfor har 

foreningen indgået et samarbejde med Idrættens Analyseinstitut (IDAN), så der bliver indsamlet data om 

projektet og dets resultater. 
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IDAN har lavet en baseline undersøgelse, hvor data viser, at det fremover bliver vigtigt at have fokus på at 

nedbryde barrierer for de familier, som ikke er idrætsvante. Det skal for det første være let at deltage, og 

foreningen bør have for øje, at det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i. 

Udfordringen for Purhus IF ligger især i, at foreningen har et mål om at nå ud til de familier, hvor motion og 

foreningsliv er en fremmed størrelse. I Region Midtjyllands trivselsrapport fra 2017, hvor man blandt andet har 

kigget på en række socioøkonomiske parametre som uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og 

indkomst, bliver Asferg Sogn kategoriseret som et område, der er sundhedsmæssigt udfordret. 

 

Allégården Asferg – fra henfalden øjenbæ til 28 rækkehuse 
Allégårdens historie kan dateres helt tilbage til 1688, 

hvor den blev sammenstykket af flere mindre 

ejendomme. I 1947 købte brødrene Søren og Kresten 

Møller Laursen gården i fællesskab. Familien var dygtig 

indenfor hesteavl, og Allegården blev efterhånden 

kendt for sine fine hingste i vide hestekredse i det 

meste af Danmark. Efter Møller Laursens død som 90 

årig i 1989 drev sønnen Verner Allégården videre i 

familiens ånd næsten indtil sin død i 2014.  

Efter Verners død stod Allégården ubenyttet hen, og 

udviklede sig efterhånden til en øjenbæ i landsbyen. 

Flere udenbys projektudviklere gjorde tilløb til at købe 

ejendommen, men intet skete. 

I juni 2019 købte Hans Vestergaard og Henrik Vangsted 

– drivende kræfter bag Træningshuset – den forfaldne 

Allégården. Ejendommen blev revet ned, og i 

september 2019 var lokalplanen, som gjorde grunden 

til byzone klar. Den 27. februar 2020 fik de 

byggetilladelse, og 10. marts var de første sokler støbt. 

Der blev holdt rejsegilde i juni, de første lejere flyttede 

ind 1. juli, og 1. oktober 2020 var alle 14 

udlejningshuse indflytningsklare. Godt et år senere var 

et tilsvarende antal eje boliger både bygget og solgt.  

At det kunne lade sig gøre at udleje/sælge 28 boliger 

på så kort tid kan tilskrives den kombinerede effekt af 

Asfergs rygte som et aktivt lokalsamfund, og trygheden 

ved at leje/købe fra to af de bærende kræfter i 

landsbyen. 
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ASFERGS FREMTIDIGE UDVIKLING OG POTENTIALE 
Vi har en evig lyst til at skulle videre. Så lød overskriften i Amtsavisen, da Purhus Idrætsforening havde vundet 

DM i foreningsudvikling i DGI regi. Dette mod på hele tiden at skulle videre gælder hele Asferg området, hvor 

der pt. er gang i en stribe tiltag. 

Asferg får områdefornyelse for 4-5 mio. kr. 
Der indkom ansøgninger fra 19 landsbyer, da Landdistrikt udvalget i 2020 igangsatte en proces om udpegning 

af landsbyer til områdefornyelse. Asferg lagde naturligvis billet ind, og blev af byrådet medio 2021 valgt 

sammen med tre andre landsbyer.  Udviklingsprojekter forventes igangsat oktober 2023. 

En arbejdsgruppe med medlemmer fra erhverv, institutioner og foreninger har holdt de første møder, og der 

var egentlig indkaldt til borgermøde den 13. januar 2022. Dette møde er udsat indtil videre på grund af COVID-

19. I arbejdsgruppen er der fremkommet ideer om  

 Forbedring af miljøet omkring det centrale kryds i Asferg. Her ligger forsamlingshuset, kirken, skolen og 

præstegården, og området er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø. 

 Udnyttelse af 9 ha stort bevokset område rummende nedlagt NATO brændstoflager. Området ligger 

400 vest for Asferg, og der har været flere kontakter til Danske Olieberedsskabslagre, der nu står for 

området.  

 Stiforbindelse til Asferg Mose og/eller ovennævnte område – evt. sammentænkt med en skovrejsning, 

der vil spille ind i Klimaplan 2050 for Randers kommune. 

 Genbrug af bassin i nedlagt rensningsanlæg til padel tennis eller to squash baner.  

Tillid og sammenhængskraft har indtil nu betydet, at Asferg ikke har haft nogen formel organisering, og der har 

været fokus på at få tingene gjort frem for at lave planer. For at kunne spille ind mod de formelle krav omkring 

støtte til områdefornyelser, vil der blive udarbejdet en udviklingsplan for Asferg, ligesom der nok vil blive 

etableret et formelt lokalråd. 

Endnu bedre faciliteter - Træningshuset etape 4 
Purhus IF sonderer mulighederne for en udvidelse af Træningshuset, så der kan skabes endnu bedre faciliteter 

og flere muligheder for Træningshusets brugere og foreningens medlemmer. Der er ønsker om større 

fitnesscenter, større depot, stortrampoliner, lokaler for cross fitness og generelt lokaler der kan tilpasses nye 

trends indenfor sport og generel træning. I februar 2021 blev ikke alene foreningens medlemmer, men også 

Gassum og Helsted (Randers forstad) inviteret til at udfylde et online spørgeskema. Der blev orienteret om 

projektet på PIF’s generalforsamling i juni 2021. 

Mange flere boliger i Asferg - Allégården etape 3 
Til trods for en fælles henvendelse fra 11 virksomheder, institutioner og foreninger i Asferg og til trods for, at 

28 nybyggede boliger nærmest blev revet væk, lykkedes det ikke at få planlagt for endnu mere jord til 

boligbyggeri i Kommuneplan 2021. Derfor er de to lokale bygherrer nu i positiv proces med kommunen om et 

kommuneplantillæg, således der kan udarbejdes lokalplan for et 3.2 ha stort område syd for Allégården 

bebyggelsen. Den kommunale proces omkring kommuneplantillægget forventes skudt i gang, når det udskudte 

borgermøde afholdes. 
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SAMMENFATNING  
Som det er redegjort for, har borgerne i Asferg over en lang årrække leveret en imponerende indsats for at 

sikre og forbedre gode levevilkår i landsbyen. Data viser, at indsatsen bærer frugt: Antal indbyggere og boliger 

stiger; medlemstallet i idrætsforeningen var indtil COVID-19 inde i en særdeles positiv vækst og der er et 

sprudlende foreningsliv. 

I nedenstående redegøres for, at aktiviteterne i Asferg i høj grad opfylder de opstillede kriterier for 

Landsbyprisen 2022. Bæredygtighed nævnes i flertallet af kriterier. I den forbindelse er der grund til at minde 

om, at bæredygtighed er et holistisk begreb, der både vedrører miljøet, det sociale og det økonomiske i 

samfundet. Den sociale dimension har været den drivende kraft bag aktiviteter i Asferg, hvilket – som det 

redegøres for herunder – har trukket en økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling med sig. 

Skabelse af attraktivt fysisk miljø 
Med Randers byråds beslutning juni 2021 om at allokere 4-5 mio. kr. til områdefornyelse i Asferg, vil der blive 

iværksat en struktureret og formaliseret indsats for at forskønne landsbyen. Indtil nu er der sket følgende 

tiltag: 

 Den forfaldne gård Allegården blev revet ned, og erstattet af 28 lavenergi rækkehuse – en i landsby 

sammenhæng ny og succesfuld boform. 

 PIF’s tidligere energikrævende klubhus er nedrevet, og der er etableret en moderne legeplads på 

stedet. 

 Et forfaldent hus på hjørnet af Vestergade og Ejstrupvej er revet ned og omdannet til en grøn plet. 

 Bindingsværkshuset Ejstrupvej 4 er med hjælp og opbakning fra Randers Kommunes Bevaringsudvalg 

ved at bliveistandsat efter originale bygge-  og håndværkstraditioner af ejerens mand, som har en 

master i bindingsværkskonstruktioner.  

 En gammel landbrugsejendom lidt uden for Asferg er blevet komplet renoveret og omdannet til BoxE45 

af en af de lokale ildsjæle. 

 Der pågår overvejelser om at genbruge et bassin på nedlagte Asferg rensningsanlæg til padel tennis 

eller to squash baner. Området lidt vest for Asferg ligger pt. ubenyttet hen. 

Udnyttelse af stedbundne ressourcer og potentialer 
Asfergs stedbundne ressourcer udgøres først og fremmest af den sociale kapital i form af stærke fællesskaber, 

tryghed, kendskab til hinanden og viljen til ubetinget at tage hænderne op af lommen og ofte lade pungen 

følge med. Tilstedeværelsen af og samspillet mellem rolle modeller, jordbundne visionære, projekt udviklere, 

økonomi kyndige, dygtige håndværkere og politiske repræsentanter har været afgørende for bevarelse af fysisk 

kapital (købmand, skole) og forøgelse af denne (fitness og idræt, legeplads). 

 Kulturarven er bevaret via Asfergladen og dets studiesamling af gamle redskaber og ting fra bondens 

daglige tilværelse doneret af folk fra Asferg området.  

 Svallinggaard beliggende lidt øst for Asferg blev oprettet som ryttergård i 1660, og har siden 

gennemgået en typisk udvikling gående fra agerbrug over primært mælkeproduktion til planteavl og 

svineproduktion. Med afsæt i en artikel i Randers Amts Historiske Årbog 1928, beskriver 
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www.svallinggaard.dk denne udvikling inklusiv en detaljeret udredning af de forskellige ejere gennem 

tiden. 

 Nærheden til E45 og dermed Aarhus og Aalborg samt naturområdet Asferg mose udnyttes aktivt i 

bosætningskampagnen FlytTilAsferg.dk 

 Der arbejdes for at realisere potentialet i at omdanne et nedlagt NATO olietanklager til hundeskov, 

MTB bane og frirum for byens børn. 

 Asferg området kvaliteter er synliggjort ved en komplet og opdateret visning på Google Street View af 

alle veje og alle spor og stier i naturen omkring Asferg.  

 

Visioner udtrykkes gennem handling 
 Som fremhævet i de indledende bemærkninger til dette afsnit, er den sociale 

bæredygtighed helt dominerende i de indsatser, der leveres af Asferg borgerne i 

fællesskab:  Vi skal sikre og udvikle det gode liv i Asferg. 

De umiddelbare udfordringer og potentialer har haft en størrelse og en synlighed, så 

ingen har følt trang til at udvikle forkromede visioner, strategier eller handlingsplaner. 

Man har i stedet handlet for at sikre det gode liv i Asferg: Derfor har vi stadig en 

købmand; derfor har vi lækre fitness og idrætsfaciliteter og derfor vækstede Asferg 

med 28 nye boliger i 2020. 

Som konsekvens af, at Asferg har fået 4-5 mio. kr. til områdefornyelse, vil der 

fremadrettet blive udarbejdet en udviklingsplan for Asferg, ligesom der nok vil blive 

etableret et formelt lokalråd. 
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Udsyn, samarbejde og udnyttelse af viden og kapacitet 
Asferg kan meget selv men ikke alt, hvilket der er en klar erkendelse af, og derfor en åbenhed i forhold til at 

udnytte ekstern ekspertise. Etablering af Træningshuset gav rigtig megen læring i den henseende. Ildsjælene 

fra Asferg tog til hovedstaden for at få lokket penge ud af Lokale og Anlægsfonden (LOA) til den ”ladebygning”, 

som man havde tænkt sig at opføre. De blev sendt slukørede hjem uden penge, men med tilsagn om 1.1 mio. 

kr., såfremt der blev lavet et kvalitetsbyggeri, der ville forøge prisen fra 2.8 mio. til 4.6 mio. kr.  Asferg folkene 

valgte at lytte til LOA, og har siden glædet sig over, at LOA’s ekspertise blev bragt i spil.  

Nu har Purhus IF sammen med Træningshuset ansat en cand. Scient. i idræt fra AAU og en cand. Scient i idræt 

og sundhed fra SDU, hvilket både bringer personbåren viden ind og lige så vigtigt disses kendskab til hvor 

relevant viden kan findes.  

Der er et tæt samarbejde med relevante fagpersoner i Randers kommune omkring udvikling af kultur, fritids- 

og sundhedstilbud (jf. projektet Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF) og tilsvarende trækkes der 

lejlighedsvis på LAG Randers-Favrskovs ekspertise ud i landdistrikt udvikling.  I relation til sidstnævnte, har 

Randers kommune afholdt Landdistriktskonference i Træningshuset. 

Der sker meget i Asferg, og derfor går informationsstrømmen absolut også den anden vej. Amtsavisen og TV2 

Østjylland er hyppige gæster i Asferg jf. eksempler på tidslinjen. De bærende kræfter bag Træningshuset har 

været inviterede indlægsholdere, og naturligvis bestræber Asferg sig på at gøre sig synlig i forhold til 

potentielle tilflyttere, som det ses i kampagnen FlytTilAsferg. 

 

Trivsel og sundhed for alle via sociale fællesskaber 
 15 lokale foreninger og organiseringer, der enten direkte har fokus på kultur og idræt eller indirekte 

ved at skabe og sikre de nødvendige rammer, fortæller med al tydelighed, at her bidrager lokale 

frivillige til at skabe handling i lokalområdet. 

 Purhus IF påtager sig flere gange om året opgaven med at opstille og nedtage messe udstyr i 

Gigantium, Aalborg, og Scandinavian Center Aarhus. Når der bliver kaldt, kommer der typisk 35-45 

frivillige. En opstilling tager hele dagen: De ældre starter fra morgenstunden, og de yngre møder ind 

sidst på dagen. Disse aktiviteter giver en betydelig indtægt til Purhus IF. 

 To ansatte til at drive udvikling, fundraising og kommunikation og det i en idrætsforening i en mindre 

landsby! 

 2021-2025 projektet Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF er iværksat for at introducere børn fra 

0-5 år og deres forældre til foreningsfællesskaber i håbet om at skabe en grundlæggende glæde ved 

bevægelse samt en bedre trivsel og sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. 

 Babyklub, Spireklubben, PIF for ALLE (mentor ordning og kontingent støtte) og samarbejde med 

børneinstitutioner er alle elementer i ovennævnte projekt. 

 De fysiske sociale fællesskaber understøttes af såvel en Facebook gruppe (1.100 medlemmer) som 

hjemmesiden AsfergNet.dk, således at også de (ældre), der ikke er på Facebook, kan følge med. 

 Tilflyttere inviteres med i fællesskaberne, idet de modtages med en velkomstkurv sponseret af syv 

virksomheder og tre foreninger. 
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Klima, biodiversitet og ressourcer 
Asferg har aldrig haft som mål at redde klimaet eller forbedre biodiversiteten – drivkraften har været social 

og/eller økonomisk bæredygtighed. Men mange tiltag i Asferg har som side effekt en ganske gunstig påvirkning 

især i forhold til klima: 

 Den integrerede institution Svalereden har fået Friluftsrådets Det Grønne Spirer Flag som en synlig 

anerkendelse af arbejdet med naturpædagogik og at bringe de mindste ud i naturen. 

 Fastholdelse af købmand, integreret institution og skole samt etablering af fitness og idrætsfaciliteter i 

landsbyen medfører en kraftig reduktion af transportbehov og dermed klimabelastning. På DK niveau 

udgør ærinde og fritidskørsel 59% af det samlede transportarbejde (pendling udgør 24%) 

 Der blev anvendt genbrugsmaterialer ved såvel den bærende konstruktion som gulvet i Træningshuset.  

 Et voldsomt energikrævende gammelt klubhus blev med Træningshusets etape to erstattet af 

omklædningsfaciliteter i Træningshuset. 

 Gården Moetoft, der er beliggende i Asferg by, leverer årligt ”solenergi” i form af 2.500 tons halm til 

forbrænding. Denne mængde svarer til ca. 10.000 MWh dvs. noget mere end en stor vindmølle. 

 28 nyopførte huse på Allégården opvarmes med varmepumpe og har energimærke A2020. 

 4 nyopførte huse ved Ejstrupvej opvarmes med varmepumpe. 

 Asferg Moseselskab har intentioner om at genskabe Asferg mose som højmose eller i det mindste 

foretage en kraftig udtynding af bevoksning, så der alene efterlades hjemmehørende træ arter. 

 Facebook gruppen Asferg køb, salg, bytte og gives væk med pt. 337 medlemmer blev oprettet for at 

hoppe med på den grønne bølge og ikke smide så meget ud, men i stedet for genbruge. 

 

Vi har en evig lyst til at skulle videre 
Asferg viser, at stærke fællesskaber kan skabe en positiv udvikling i et lokal område selv uden nogen særlig 

form for natur eller fysisk kapital. Som sådan kan Asferg inspirere andre – men der foreligger ikke en silver 

bullet, som andre blot kan benytte. 

Asferg har villet den positive spiral. Et langt sejt træk - der fortsætter støttet af midler til områdefornyelse – 

betyder, at Asferg nu vækster på antal indbyggere og antal nybyggede boliger, hvilket vil smitte af på 

omsætningen hos købmanden, medlemmer i idrætsforeningen og på sigt antal børn i skolen. 

Asferg har ikke fået noget foræret. Virkelig mange Asferg borgere har lagt utallige timer og en hel del kroner, 

for at drive den positive spiral. 

Asferg fortjener at modtage den anerkendelse, der følger med Landsbyprisen 2022.  

 

BILAG 
A. Folketal og medlemmer i Purhus Idrætsforening 

B. Oversigt over tilbud i Purhus idrætsforening 

C. Virksomheder i Asferg området 

D. Print version af timeline 



BILAG A

Folketal 1. januar efter folketal, areal og befolkningstæthed, byområder og landdistrikter og tid
Data fra BY3

2017 2018 2019 2020 2021 Ændring
730-10081 Haslund 688 690 764 849 845 22,8%
730-10635 Assentoft 3.457 3.505 3.541 3.658 3.791 9,7%
730-10692 Stevnstrup 2.185 2.267 2.327 2.368 2.390 9,4%
730-10660 Asferg 598 614 604 595 623 4,2%
730-10500 Harridslev 1.177 1.177 1.179 1.187 1.223 3,9%
730-10498 Råsted 303 317 317 320 313 3,3%
730-10663 Linde 199 199 204 200 204 2,5%
730-10662 Hald 356 352 369 356 363 2,0%
730-10636 Mellerup 523 526 525 513 528 1,0%
730-10632 Værum 296 308 304 305 298 0,7%
730-10637 Øster Tørslev 865 877 862 858 867 0,2%
730-10691 Randers 62.563 62.687 62.586 62.482 62.623 0,1%
730-10460 Albæk 276 279 278 275 276 0,0%
730-10627 Havndal 872 880 878 874 862 -1,1%
730-10695 Gassum 422 410 415 418 416 -1,4%
730-18372 Hørning 307 297 303 308 302 -1,6%
730-10757 Langå 2.877 2.875 2.787 2.805 2.823 -1,9%
730-10659 Gjerlev 650 648 621 635 637 -2,0%
730-10919 Fårup 1.017 997 991 986 996 -2,1%
730-10501 Mejlby 616 614 620 613 601 -2,4%
730-10982 Ålum 295 297 275 287 286 -3,1%
730-11893 Lem 222 215 213 208 215 -3,2%
730-10661 Spentrup 2.451 2.436 2.399 2.397 2.373 -3,2%
730-10499 Gimming 247 242 234 234 233 -5,7%
730-10922 Øster Bjerregrav 1.088 1.065 1.048 1.040 1.018 -6,4%
730-10456 Tvede 229 224 229 221 209 -8,7%
730-11081 Tånum 253 257 248 237 230 -9,1%
730-10461 Uggelhuse 439 432 422 402 397 -9,6%
730-11080 Dalbyover 271 253 258 245 243 -10,3%
730-99999 Landdistrikter 12.052 11.830 11.834 11.835 11.623 -3,6%
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BILAG C

Virksomheder i Asferg området

Navn Hovedbranche
Landmand Jørgen P. Jensen 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
Landmand Bjarne K. Søndergård 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
Moetoft landbrug 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
Landmand Preben Overgaard 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
Gårdejer Ole Lynge 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
Gårdejer Henning Tvede Pedersen 014100 Avl af malkekvæg
Gårdejer Claus Sandersen 014610 Avl af smågrise
Gårdejer Knud T. Jensen 014620 Produktion af slagtesvin
Biavler Peter K. Winther 014920 Avl af pelsdyr mv.
Jans Tagrenovering ApS 161000 Udsavning og høvling af træ
Jysk Tavlemontage 162900 Fremstilling af andre træprodukter
Marianne Theil 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
OLV Mølle ApS 351100 Produktion af elektricitet
Gregers Gruppen I/S 351100 Produktion af elektricitet
Allégården Asferg ApS 412000 Opførelse af bygninger
ATT Byg ApS 412000 Opførelse af bygninger
Asferg Kloakservice 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker
Høgfeldt Montage 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
Asferg Smede og VVS 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
Asferg Montage 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
Malermester Allan Rasmussen 433410 Malerforretninger
Amby Bygge og Anlæg ApS 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Autofax 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
Asferg Auto 452010 Autoreparationsværksteder mv.
Nordisk Morris Minor Lager A/S 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
MK Asferg ApS 471120 Supermarkeder
Piece of cake 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
myBricks ApS 476500 Detailhandel med spil og legetøj
Asferg Service 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
24/7 Randers ApS 494100 Vejgodstransport
Box E45 ApS 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
RH Copter Service IVS 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
Asferg Pizza 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
Martin Jelle Consult ApS 620100 Computerprogrammering
&Rasmussen ApS 620100 Computerprogrammering
PeterSpeed service 620100 Computerprogrammering
HV Consult ApS 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Henrik Vangsted Projekt ApS 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
Jydsk Drone Service ApS 742000 Fotografisk virksomhed
Adam Wilson Fotograf 742000 Fotografisk virksomhed
Vivo Development ApS 811000 Kombinerede serviceydelser
Edita ApS 812100 Almindelig rengøring i bygninger
Edelgaard Serup ApS 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser
Vivi Hansen Alexander Teknik 855900 Anden undervisning i.a.n.
Randers Hvidevare Service 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
Salon Asferg 960210 Frisørsaloner



Asferg - en landsby i topform
Del af Landsbyprisen 2022 ansøgning

Dette er en print version af online time line, hvor artikelklip kan ses i 
læsbar størrelse, og hvor der er en række videoer, der kan afspilles.

2000 - 2005

JH Jens Peter Hansen

Kulturudvalget i Purhus kommune sparkede en henvendelse fra initiativgruppen til hjørne, hvilket dog ikke 
stoppede arbejdet med projektet.

Husboblerne holdt årlige loppemarkeder for at rejse midler til træningshuset. Her 19. august 2000



"Stillet i bero" gjaldt alene ansøgningen om at komme på 2002 budgettet.

Optimisme og handlekraft: I april 2005 erhvervede man til ganske få penge nogle spær, der var blevet 
producereret til Fremtidens Foreningshus i Romalt, men i forkerte mål.

5.11.2005. Borgermøde i Asferg forsamlingshus med præsentation af planer for Træningshuset



10.11.2005. Styregruppen for Træningshuset holder planlægningsmøde

26.11.2005. Et ganske nyt halv gulv i Fårup var blevet delvist vandskadet. Purhus IF hentede herfra gulvet 
til træningshuset.

5.12.2005. Første andel i Træningshuset er solgt.

2006

26. 3. 2006. Stort fremmøde til første spadestik på Træningshuset - og arbejdet gik straks i gang.



4.4.2006. Som noget af det første blev springgraven støbt.

29.4.2006. Træningshuset tager form.

20.5.2006. Blot 55 dage efter første spadestik blev der holdt rejsegilde

10.9.2006. Asferg løfter i flok. En pavillon, som Sparekassen Kronjylland havde anvendt ved fejring af 
deres 175 års jubilæum, flyttes her hen til Træningshuset.

8.10.2006. Så er Træningshuset stort set færdig.

28.10.2006 Træningshuset indvies med et brag af en fest



2007 - 2009

9.9.2007 Arbejds weekend i/ved Træningshuset

2010



2011 - 2013

0:00 / 0:59

Et lille klip af et 28 minutters langt indslag i anledning af, at Asferg i 2011 blev Årets landsby i Randers 
kommune. Se hele indslaget på https://www.tv2ostjylland.dk/hvad-sker-der-her/asferg-1, hvor du kan få 
svaret på det afsluttende spørgsmål: hvordan vil I styre, at ingen går helt amok i den der snaps?



0:00 / 1:13

Klip fra indslag omkring åbning af borgerstøttet Spar købmand i Asferg. Se hele indslaget på 
https://bit.ly/3nhAh7R

2014 - 2015

0:00 / 1:23

TV2 Østjylland indslag om hemmelig donation til købmandsbutikken i Asferg. Se hele indslaget på 
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/04-01-2014/1930/1930-hele-udsendelsen?clip=d887d072-61d2-4ec1-
8d6a-c5bdf6366811



"Livet I Asferg" - Henning Vad"Livet I Asferg" - Henning Vad

Den Syngende Postbud Henning Vad synger sangen "Livet i Asferg". Tekst af lokale Bodil Nedergaard.

0:00 / 2:53

Et udklip af 15 minutters TV2 Østjylland indslag om Asferg. Se hele indslaget på 
https://www.tv2ostjylland.dk/kurt-kom-forbi/kurt-asferg



2016

5.12.2016

0:00 / 1:28

Sammen med den lokale idrætsforening har Asferg Skole planlagt frikvartererne, så eleverne kan slå sig 
løs med deres yndlingsidræt. Se hele indslaget på https://bit.ly/3GjUkK5

Kåringen af vinderne i DM i foreninigsKåringen af vinderne i DM i foreninigs……

Purhus Idrætsforening vinder DM i foreningsudvikling med følgende begrundelse givet af Charlotte Bach 
Thomassen:

Foreningen erfarer og lærer af sine initiativer
Nye aktiviteter testes på bæredygtighed gennem events
Nye målgrupper sammen med et sundhedscenter
Ny opgave - en aktivitetsudvikler
PR-hjælper til markedsføring af nye aktiviteter



2017



0:00 / 1:16

Et udsnit af indslag om, hvordan elever på Asferg skole ved at lave armbånd samlede 10.000 kr. ind til 
støtte for købmandsbutikken. Se hele udsendelsen på https://bit.ly/3Fd4bQE

0:00 / 0:17

Henrik Vangsted fra Purhus Idrætsforening var en af tre nominerede til prisen som Årets Energibundt, der 
blev overrakt ved stort galla show i Boxen i Herning. En busfuld fra Asferg og omegn havde en fantastisk 
aften, selv om prisen ikke gik til Henrik. Se hele indslaget her: https://www.dr.dk/sporten/oevrig/video-
orienteringstraener-er-aarets-energibundt

2018 - 2019

23.2.2018. Husstande udenfor Asferg blev ikke tilbudt fiber. Derfor tog henholdsvis Ejstrup Møllevej og 
Asfergvej selv affære. På begge veje lykkedes det at få etableret tilstrækkelig tilslutning ift. Enigs 
Bredbåndspulje - på Asfergvej valgte 36 ud af 36 husstande at sige ja tak til fiber.

7.3.2018



2020



12.6.2020. "Over at markere, at nu er tagkonstruktionerne på plads, så er begivenheden samtidig et 
skoleeksempel på, hvad tilstedeværelsen af lokale ildsjæle betyder for et lille lokalsamfund."



2021
21.1.2021 Erhverv, institutioner og foreninger afleverede et fælles høringssvar til Infrastrukturplan 2020. 
Hele høringssvaret kan ses på https://bit.ly/3FA4UM2



20.3.2021 Eftersom Allégårdens 28 leje/eje boliger lynhurtigt blev udlejet/solgt, ønsker de to lokale 
bygherrer at få udlagt yderligere områder i Kommuneplan 2021. Hele høringssvaret kan ses på 
https://bit.ly/33BeAbM

0:00 / 0:52

5.5.2021. Flyt til Asferg. Randers kommunes kampagne for at tiltrække Aarhus borgere lokkede blandt 
med Asferg. Se hele indslaget på https://bit.ly/34wjSFR og kampagne sitet på FlytTilAsferg.dk

0:00 / 0:41

1.5.2021. Asferg blev af Randers kommune promoveret mod Aarhus i bestræbelserne på at få flere 
indbyggere til at flytte til kommunen. Siden flyttilasferg.dk fremhæver landsbyens mange kvaliteter.



14.6.2021. Byrådet beslutter at igangsætte byfornyelsesprojekt i Asferg.


