BORGERPLAN FOR LEE
UDARBEJDELSE AF BORGERPLAN FOR LEE
I foråret- sommeren 2006 har en gruppe borgere i Lee været samlet for at udarbejde denne borgerplan for
området. Der er blevet samlet materiale der beskriver - Status – Muligheder – og Ønsker til Fremtiden for
Lee og omegn

Unge mødes omkring bålet i Lee
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Planen er udarbejdet af borgere i Lee med hjælp fra Landsbykæden
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Lee i dag.
Landsbyen Lee er smukt beliggende 5 km nord for Bjerringbro, langs vejen fra Bjerringbro til Hammershøj.
Lee har en kirke, et forsamlingshus, en borgerforening, Café-O-Lee og en Juniorklub at stå sammen om. Af
erhverv i byen kan nævnes en vinduesfabrik, smedie, entreprenør, vognmand, kvæg- og svinebrug, planteavl,
frilands-gartneri, hestestutteri, samt en grafisk tegnestue. Lee har endvidere 2 kommunale dagplejere og en
specialbutik med whisky.
Lee og omegns beliggenhed i det Midtjyske
Lee ligger i et landbrugsområde – med større og mellemstore gårde.
Flere af disse gårde er blevet større ved tilkøb af jorder fra naboer og ved sammenlægninger af flere gårde –
eller jorden er solgt fra til naboer eller større gårde. Der er stadig animalsk produktion på nogle af disse
gårde – og derfor er det vigtigt, at man har et godt naboforhold – ikke mindst i forhold til tilflyttere.
Flere af husene er løbende blevet renoveret. Helhedsindtrykket er pænt – og ligeledes er der de allerfleste
steder pæne udenoms omgivelser og haver.
Vest for Lee ligger ”Himmestrup” – som har været områdets herregård.
Nord for Himmestrup Hovedgård kommer lidt småskove – og derefter hele Nørreådalen – som er et
rekreativt område. Lee ligger således placeret på højderyggen mellem Gudenådalen og Nørreådalen, men på
trods at den ”høje” beliggenhed ligger Lee i en lavning (Tukjær-dalen) på toppen af højderyggen. Det er et
kuperet terræn, idet bakken fra Lee mod Hjorthede er en af de stejleste asfalterede veje der findes i Danmar,
med et fald på hele10 %.
Fra Lee er der busforbindelse til Bjerringbro og Hammershøj og fra Løvskal Landevej – lige uden for byen –
er der endvidere busforbindelse til Viborg og Randers
Lee kirke

Lee møllerne
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Et view over Landsbyen Lee
Indkøbsmuligheder i Lee
Man har i Lee ingen dagligvarebutikker – så man skal til Løvskal eller til Bjerringbro eller Mammen for at
handle ind.
I landsbyen var der tidligere både brugsforening, købmand, brødudsalg, samt flere mindre håndværksmestre.
Lee vandværk
Et stykke natur ved indkørsel til Lee
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På “Søgaarden” findes idag en specialbutik med whisky o.lign., samt kunst og gaveartikler, som bl.a.

Søgården med whiskyshoppen
Vejen gennem skoven fra Lee mod Hjorthede

tiltrækker turister fra både ind- og udland.
Data om Landsbyen
Lee by har 70 husstande og ca. 175 indbyggere. Endvidere er der ca. 70 ejendomme i Lee`s opland, som
også har ca. 175 indbyggere. Så med opland er der altså ca. 140 husstande/ejendomme med ca. 350
indbyggere.Der findes som tidligere nævnt bl.a. et forsamlingshus, det største i Bjerringbro Kommune med
fast scene og plads til 150 personer. Herudover er der fællesareal ved branddammen, hvor Borgerforeningen
har anlagt en fin petanquebane.
Historisk gennemgang fra Landsbyen
Landsbyens alder er noget usikkert – men kirken blev bygget omkring år 1230.
Navnet Lee mener man stammer fra ” Leth ” – der betyder vej eller græsgang – og der har gennem
århundreder været forskellige måder at stave navnet på.
Kirken: kernen af kor og skib er bygget i en romansk stilart af granitkvadre på skråkantsokkel.
I 2004 fik Kirken ny kirkeklokke, men den gamle kirkeklokke hænger fortsat i tårnet og må i dag kun
anvendes når der ringes til gudstjeneste. Den gamle klokke menes at være lige så gammel som kirken, altså
fra 1230 og er derfor den næstældste klokke i Danmark.
Der er nu dagligt automatisk op- og nedringning af solen. Førhen foregik op- og nedringningen manuelt,
hvorfor solen aldrig stod op om mandagen, da graveren, som samtidig er ringer, havde sin ugentlige fridag
om mandagen!
Ved en restaureringen i 1932 opførtes tårnet – og kirken er igen reataureret i 1949.
Før selvejet hørte der 16 gårde og 12 huse under Himmestrup Hovedgård. Jorden blev udskiftet i 1792 –
1793 , som en stjerneudskiftning, således at alle jordarealer har spidsen ind mod byens branddam, så alle
landmænd havde mulighed for at få deres kreaturer til frisk vand.
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Oldtid: Ved Fruergård er der to langdysser. Den ene ” Jyndovnen ” har kammer med dæksten. Der er
desuden 10 gravhøje.
”Mangehøje ” udgjorde oprindeligt 10 høje , hvoraf kun 3 er bevaret. I alt 50 høje er desværre blevet sløjfet
eller ødelagt gennem årene. Ved Himmestrup markskel lå der tidligere en helligkilde, som blev flittigt besøgt
af folk fra nær og fjern.

Søgården – en kampestensgård

UD vinduer - Vinduesfabrikken

Tidligere skole i Lee

Landsbyens sociale liv
Lee Borgerforening arrangerer forskellige former for socialt samvær, bl.a. fastelavnsfest, Sankt Hans bål,
sommerfest, høstfest og julearrangementer og virksomhedsbesøg.
I 1994 stiftedes foreningen Cafe-O-Lee, som er et mødested for byens borgere. Hver 3. onsdag samles
primært mødre med mindre børn i Forsamlingshuset (p.t. 8 mødre + 19 børn). Områdets store børn fra 3. til
8. klassetrin mødes i Junioklubbens lokaler i Forsamlingshusets kælder (p.t. mødes ca. 30 børn hver torsdag
kl. 19-21.
I Lee er der også et cykelhold der cykler ture hver mandag aften.
Ved branddammen midt i byen mødes lokalbefolkningen ofte til en uformel grillaften, som typisk afsluttes
med et spil petanque.
På lyse sommeraftener mødes børn i alle aldersgrupper til fælles boldspil og dåseleg.
I forbindelse med et borgermøde blev der taget skridt til at etablere en mailliste over byens indbyggere for
herved hurtigt og effektivt at kunne kommunikere om stort og småt på tværs i lokalområdet. Dette er et godt
supplement til foreningernes omdelte aktivitetsprogrammer og opslag i byen.
Der er her I foråret blevet taget billeder rundt I området, der fortæller om landsbyen og dens liv. Disse
billeder er samlet på en cd til inspiration for evt. tilflyttere. Den kan rekvires hos Holmriis.design 8668 6464
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Cykelhold et nyder naturen

Lee smedie
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Lee og omegns fremtid
Lee er fint beliggende med en afstand på blot 20 km. til Viborg, 25 km. til Randers og 35 km. til Silkeborg.
Her vil kunne udstykkes attraktive grunde i byen p.g.a. det kuperede terræn. Det ville således kunne være
aktuelt med storparceller med mulighed for at opføre boliger der kan få udsigt over mosen/søen.
Almindelige byggegrunde er selvfølgelig også en mulighed.
Endvidere er der fremsat ønsker om etablering af ældreboliger/kollektiv som ligeledes kunne få en fin
beliggenhed i byen.
Borgerne i Lee har et stort ønske om anlæg af cykelsti til Bjerringbro.
For at nedsætte hastigheden gennem byen foreslår borgerne etablering af “stilleveje”, samt ændring af den
nordlige udkørsel fra byen til et vinkelret T-kryds.
Ligeledes er der ønsker om en natur-/ridesti gennem Tjukjær-dalen til Hjorthede. Denne vil være til stor
glæde for begge byer og gøre afstanden, mellem områdets børn, mindre.
Desuden ønsker borgerne i Lee en informationstavle og en træpavillion ved branddammen, samt en
legeplads.
Til forskønnelse af byen er der forslag om at plante træer og lave en flagalle.
For at sikre Forsamlingshusets fremtid foreslår borgerne at Kommunen afsætter et større beløb til
vedligeholdelse af bygningerne, da Forsamlingshuset i dag er det eneste fælles samlingssted i byen.
Som service over for landsby-befolkningen i Viborg Kommune ønsker vi fast gratis spalteplads i
ugeavisernes “Kommuneinformation” til orientering om landsbyernes aktiviteter.
BORGERNES PRIORITERING:
ETAPE / FASEOPDELING

Renovering af Skjern Skole med udvidelse af sportsfaciliteterne.

Fase 1.

I den Nord/østlige del af Bjerringbro Kommune nærmere bestemt Tindbæk, Løvskal, Lee og
Hjorthede områderne har vi ét stort presserende ønske.
-

Renovering af Skjern Skole med udvidelse af sportsfaciliteterne.
Borgerne i området har gennem flere år arbejdet med planer for en sådan renovering/udvidelse
så vi kan følge med udviklingen og understøtte en stab af dygtige lærere, pædagoger og ikke
mindst det rige idrætslige og kulturelle liv der foregår på Skjern Skole.

Vi lægger stor vægt på, at der sker en inddragelse af disse ildsjæle i planerne for Skjern Skoles og Team
Nørreås rammer. Viborg Kommune opfordres derfor til at tage fat på denne opgave sammen med den
Nord/østlige del af Bjerringbro Kommune.
-

Attraktive storparceller – passet ind i naturen og det kuperede terræn
Hastighedsdæmpende foranstaltninger herunder etablering af stilleveje
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- Borgerne i Lee har et stort ønske om anlæg af cykelsti til Bjerringbro.
- Ændring af den nordlige udkørsel
Fase 2.
-

Fiberbredbåndskabler i Lee
Etablering af ældreboliger/kollektiv som ligeledes kunne få en fin beliggenhed i byen.
En informationstavle og en træpavillion ved branddammen, samt en legeplads.
Natur-/ridesti gennem Tjukjær-dalen til Hjorthede

-

Til forskønnelse af byen er der forslag om at plante træer og lave en flagalle.
For at sikre Forsamlingshusets fremtid, afsætter kommunen et større beløb til vedligeholdelse
af bygningerne, da Forsamlingshuset i dag er det eneste fælles samlingssted i byen.

Fase 3.

Fase 4.
-

Som service over for landsby-befolkningen i Viborg Kommune ønsker vi fast gratis
spalteplads i ugeavisernes “Kommuneinformation” til orientering om landsbyernes
aktiviteter.
- Etablering af stisystemer omkring Lee By –samlet med Hjorthede – Hjermind - Kjællinghøl

Faseopdelingen er en prioritering fra juli - august 2006. Dog kan der senere komme ændringer i ønsker om
prioritering, hvilket kun indikerer en dynamisk by, som er i konstant bevægelse.
Mere detaljeret beskrivelse af Hal og Skjern skole – på de efterfølgende sider.

Luftfoto af Landsbyen Lee
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Skjern Skole
Skjern Skole er en landsbyskole med elever
fra børnehave til og med 6 klasse. Der går i alt
100 børn på skolen i 2006. Under Skjern
Skole hører også Regnbuen, der er en
integreret børnehave med ca. 35 børn og
skolefritidsordning med ca. 20 børn.
Skoledistriktet dækker Tindbæk, Løvskal, Lee
og Hjorthede områderne.
Skjern Skole er det eneste kommunale
undervisningstilbud i den nordøstlige
fjerdedel af Bjerringbro Kommune. Skolen er
i dag en satellitskole under Bøgeskovskolen i
Bjerringbro.
Skjern Skole er beliggende i naturskønne
omgivelser, der i vid udstrækning udnyttes i
undervisningen. Af specielle lokaliteter kan
nævnes Voldstedet Skjern, Fussingø Skov og
Nørreåen.
Skjern Skole er et gedigent byggeri opført i
røde sten i 1962. Der er senere opført to
pavilloner samt lokaler til skolefritidsordningen. Adgang til skolen sker via en lang
smuk lindeallé.
Grundlæggende fag som dansk og matematik
fylder naturligt meget på skemaet, og
kvalitetskravene til både undervisning og
faciliteterne er opfyldt. Skolen vægter
kvalitetsmæssigt den praktisk-musiske
dimension lige så højt. Musiklokalet bruges
flittigt, og der startes med morgensang for
alle.
De nære udenomsarealer består ud over en
traditionel skolegård og legeplads af et atletikstadion og boldbaner. Idræt og friluftsaktiviteter har derfor stor prioritet på skolen.
Der holdes hvert år skolefest for hele skolen,
hvor gymnastiksalen er fyldt til bristepunktet.
Den ældste klasse opfører skuespil, og de
øvrige klasser har stået for udsmykningen af
scenen og aulaen, hvor der senere serveres
kaffe o.s.v. samt spilles op til dans. Hele
familien deltager, bedsteforældre såvel som
tidligere elever.
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Skolen som lokalt kulturcenter
Skjern Skole er det samlende og bærende element for vores lokalområde. Her mødes alle i en eller anden
sammenhæng, skolen, musikskolen, børnehaven, skolefritidsordningen, idrætsforeningen og andre
foreninger.
Fire gange årligt afholdes der ”Åben Skole” arrangementer i samarbejde med Regnbuen, Team Nørreå,
Skjern Kirke m.v. Der er aktiviteter for både store og små. På denne måde bliver skolen for de kommende
elever et trygt og naturligt sted at være. Forældrene får mulighed for en forældresnak på tværs af klasserne
og på tværs af landsbyerne.
Der indledes altid med fællesspisning, og bagefter er der forskellige aktiviteter og værksteder.
Deltagerantallet svinger mellem 120-150 pr. gang. Disse arrangementer kører nu på 16. år.
Team Nørreå
Den lokale idrætsforening hører ligeledes til på skolen. Den har dog også sit eget klubhus. Team Nørreå er
en sammenslutning af HLT80 fodboldklub og Nørreå IF.
Klubben har 4 fodboldbaner, et stort atletikstadion, gode gymnastikredskaber og bordtennisborde.
Desværre mangler der akut indendørsplads, idet vi kun har en gymnsatiksal på størrelse med en
badmintonbane.
Der er i området en meget lang og rig tradition for motionsgymnastik, springgymnastik og atletik.
Der bliver hvert år afholdt gymnastikopvisning. Der spilles også fodbold, badminton, petanque og ikke
mindst bordtennis. Klubben har i bordtennis nogle af landets bedste spillere, så vi har noget at være stolte af.
Klubben afholder indenfor disse aktiviteter også diverse turneringer og mesterskaber.
Bordtennesafdelingen har en underafdeling i Århus og underviser på Tjele Efterskole, der

har bordtennisundervisning som et specielt tilbud til eleverne.
Gennem gymnastikforeningen, der blev stiftet i 1946, mødes børn og voksne på tværs af alder og har skabt
venskaber for livet.
Det har skabt sammenhold og styrke, som det er værd at værne om.
Gennem idrætsforeningen bliver tilflyttere hurtigt en del af lokalbefolkningen.
Klubben har i dag ca.225 medlemmer.
Ca. 90%, af skolens elever dyrker idræt i Team Nørreå hvilket må siges at være godt for folkesundheden.
Løvskal rideklub – en aktivitet i området
Løvskal rideklub ”LØRK” er også et aktiv for området. I dag har klubben til huse på Løvskal Landevej
mellem Løvskal og Vejrumbro. Formålet med klubben er, at børnene lærer at omgås hestene, at pleje og
passe dem og de lærer ridningens svære kunst.
Man kan også dygtiggøre sig ved at deltage i ridemærkeundervisningen der ruster en
til at arbejde med heste på en dyreetisk forsvarlig måde med sikkerheden i højsædet.
Klubben har i dag ca. 70 medlemmer.
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Tindbæk

Skjern
Løvskal

Lee
Hjorthede
Mammen
Dalsgård
Hjermind

Bjerringbro Kommune

Bjerring
Vindum
Bjerringbro
Brandstrup
Fårup

Tange
Gullev

Rødkærsbro

Højbjerg

Sahl

Nøddelund

Elsborg

Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op på byens opslagsstander ved
busstoppestedet midt i byen. Herudover kan forslaget ses hos Søgaardens Whisky Shop i Lee i en periode i
Juli måned
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift og skal
fremsendes til:
Astrid Holmriis og Niels Jacobsen,
Himmestrupvej 8, Lee, 8850 Bjerringbro.
Oplægget fremsendes til kommunen i aug måned
Denne Borgerplan er fremsendt til Bjerringbro Kommune den 28. aug 2006.
Efterskrift:
Efter behandling i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny Storkommune i september 2006.

Borgere i Lee - Landsbykæden
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