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Landsbyen Elsborg

Luftfoto af Landsbyen Elsborg
Indholdsfortegnelse.
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Borgerplan for Elsborg – Billede med byskilt.
Luftfoto af Elsborg - Indholdsfortegnelse - Historie - Nutid
Billeder fra Elsborg området
Orientering – Præsentation for borgerne – Efterskrift

Historie – Elsborg.
Navnet Elsborg kommer af – mandsnavnet ” Elef ” + ” Borg ” ( bjerg )
Der har været mange stavemåder op gennem tiden af navnet – een er ” Elsboreg ”
Der kan sjældent siges noget sikkert om landsbyens alder, men det er dog sikkert, at
landsbyen fandtes før at kirken blev bygget i den første halvdel af det 13. århundrede.
Kirken har et romansk kor og skib – samt tårn fra 1500 tallet. Tårnet er hvidkalket, og
resten er rød blank mur.
Ved udskiftningen var der 11 gårde i byen, som ejedes af godset Palstrup eller godset
Aunsbjerg. Udskiftningen skete i 1793 og var en stjerneudskiftning.
Nord for Elsborg ligger gravhøjen ” Egehøj ” - og i området er 26 høje sløjfet eller ødelagt.
Der kendes ingen helligkilder i sognet.

Nutid – Elsborg.
Elsborg ligger 3 km sydvest for Rødkærsbro mod Kjellerup. Der er ca. 40 husstande i
landsbyen – med ca. 100 beboere.
Udover enkelte gårde og mindre landbrug er det mest enfamiliehuse.
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Af erhverv er der en Tømrermester – en Smed – en Teltudlejning – og en Mekaniker.
Der findes en kirke og et vandværk.
Der er ingen dagligvarebutikker i Elsborg.
Mindesten ved Kirkens parkeringsplads

Skoven ved Palstrup

Et kig ud over den høstede kornmark – mod
Landsbyen Elsborg.

Billede af Elsborg Kirke under restaurering

Opgaver og ønsker fra Elsborg:
Borgere i Elsborg finder ikke, at man. har
ressourcer til frivillig aktiviteter, men man
ønsker, at en planlægning af området skal
diskuteres med Elsborg borgere.

Sognegården var også samlingsstedet for
Elsborg. Sognegården var bygget sammen
med Skolen. ( Se under Borgerplanen for
Højbjerg )

Elsborg var også med i området med Højbjerg Denne Borgerplan er tænkt anvendt som et
– Elsborg Skole og Børnehavedelen – samt
oplæg for Elsborg til planlægning fremover.
Sognegården.
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Præsentation for borgerne:
Oplægget bliver præsenteret for Borgere – idet
oplysning om oplægget hænges op på
Info stander – eller Borgerplanen uddeles i
landsbyen – evt info andetsteds om Planen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til
oplægget skal være skriftlige og med
underskrift og skal fremsendes til:
Arne E. Jørgensen, Nørrehedevej 27, Tange,
8850 Bjerringbro. – Tlf 8665 8270
Mail: dic-aej@post6.tele.dk

Oplægget fremsendes til kommunen primo febr.
måned 2007
Efterskrift:
Planen fremsendes til Viborg Ny Storkommune
På vegne af:
Landsbyen Elsborg - og Landsbykæden i
Bjerringbro Kommune og indhentede
oplysninger om Elsborg – fra Elsborg
Udarbejdet af Landsbykæden
Februar 2007
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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