
Ansøgning om vindmøllemidler 
 

Projektbeskrivelsen inkl. tidsplan 
  

I forbindelse med Madmødet 2021 er Idom-Råsted vært for et besøg af en delegation, som 
omfatter fødevareministeren og flere vestjyske borgmestre. Delegationen skal se og opleve, 
hvordan Idom-Råsted Borgerforenings vision: ”Fra hver har sit eget til sammen har vi meget” 
er blevet virkeliggjort i form af et tæt samarbejde mellem landsbyens foreningsliv, 
landsbyens fødevareproducenter og områdets idræts- og kulturinstitution, PLEXUS. Vi vil lave 
en samlet præsentation af alt det, som et lokalsamfund indeholder og magter, når vi gør det 
sammen - når vi bruger fællesskabet. 
Visionen blev vedtaget i 2019. Det har allerede affødt en række arrangementer med besøg 
hos områdets fødevareproducenter, madoplevelser hvori indgår fødevarer fra de 
producenter, som er besøgt og kultur-oplevelser, arrangeret af Landsbylaboratoriet, som er 
et kulturudviklingsprojekt under borgerforeningen. 
Men antallet og omfanget af arrangementer har naturligvis også været ramt af de 
restriktioner som corona-smitten har medført. 
Derfor er målet og ambitionen, at madmødet 2021 både skal genstarte og videreudvikle 
konceptet, som vi kalder MÆMA (den vestjyske stavemåde for Med Mad). 
Vi vil lave et arrangement ved PLEXUS den 27. maj, som er rammen om delegationens besøg, 
hvor vi samler et udsnit af produktionsdyr fra lokalområdets fødevareproducenter, 
præsenterer dem i en skæv/abstrakt sammenhæng med sang, musik, optræden af lokale 
aktører i samarbejde med professionelle, tilknyttet Odin Teatret og serverer en middag med 
lokalt producerede fødevarer, garneret med urter indsamlet i naturen af frivillige fra 
området. 
Her er et par eksempler: 
1) Kirkekoret synger og danner espalier, som gæsterne går igennem, når de træder ud af 
bussen. 
2) Børn fra cirkusskolen står på store bolde inde i grisefolden og jonglerer 
3) Herrekoret synger ”Ole sad på en knold..” inde fra folden med får 
4) Pensionister og fritidshjemsbørn serverer frokost for gæsterne 
5) LandsbyLaboratoriet sørger for, at gæsterne, i selskab med lokale, danses ud til bussen, så 
de får en unik afslutning på besøget. 
 
Målet er at vise vore gæster, hvordan kultur, fødevarer, festlighed kan smelte sammen, når vi 
bruger kræfterne sammen i et lokalsamfund. 
MÆMA er således en partnerskabsaftale mellem Idom Råsted Borgerforening, syv lokale 
fødevareproducenter, Landsbylaboratoriet og Idræts- og Kulturcentret PLEXUS. 
Idrætsforeningen, pensionistforeningen, skole og daginstitution indgår i aktiviteterne, med 
hver deres roller og opgaver, men i et koordineret og tæt samarbejde. 
Dagen bliver på den måde et koncentrat af de MÆMA-aktiviteter, vi har udviklet på de 
seneste 2 år. MÆMA skal give områdets beboere, turister, madinteresserede, 
naturinteresserede mulighed for at besøge de medvirkende fødevareproducenter, se og 
høre, hvordan produktionen foregår, opleve virkeligheden og efterfølgende have en form for 
bespisning, hvori indgår lokale råvarer. Og arrangementerne vil være eller kan være garneret 



med kulturelle indslag. 
 
Når Politiker-rundturen er færdig kl. 17 gentages hele arrangementet for lokale borgere. Efter 
fællesspisning er der dans for børn og voksne. Her vil pensionistforeningen instruere i gamle 
danse.  
Skitse af arrangementsområdet er vedhæftet 
 

Budget 
Vi har søgt og fået bevilliget 10.000 kr. til LandsbyLaboratoriet, der skal organisere de kulturelle 

aktiviteter.  

Udgiftsposter Evt. uddybende Udgifter

LandsbyLaboratoriet Koordination af kulturelle aktiviteter 20.000,00 kr.

T-shirts til Idrætsforeningens deltagere 20 stk a 100 kr. Med logo 2.000,00 kr.

Middag for 80 voksne og 40 børn 150 kr for voksne og 50 kr. for børn 14.000,00 kr.

Total 36.000,00 kr.

 

Indtægtsposter Evt. uddybende Indtægter

Ansøgt med Mikropuljen til LandsbyLaboratorietKoordinering og inddragelse i aktiviteter 10.000,00 kr.

Ansøgt med Mikropuljen til Idrætsforening T-shirts 1.000,00 kr.

Frivilligt arbejde 50 timer a 100 kr. 5.000,00 kr.

Idrætsforeningens egenfinanciering 1.000,00 kr.

Bespisning af lokale - egenbetaling 14.000,00 kr.

Borgerforeningens medfinanciering 5.000,00 kr.

Total 36.000,00 kr.

 

Der skal være 50% egenfinanciering ift. fondstilsagnet. Det er aftalt med LandsbyLaboratoriet, at 
de også påtager sig en del af de udgifter, der er forbundet med den lokale del af ”festen”, således 
at det her ansøgte beløb direkte kommer borgerne tilgode ifm. arrangementet. 

Den del af arrangementet er dog ikke udviklet endnu. Derfor får Borgerforeningen indflydelse på, 
hvordan arrangørerne konkret skal forvalte de ansøgte midler. 

Projekt ansvarlige eller styregruppens medlemmer - fremgår med navn, adresse, mobil 

nr. og mail adresse. 
Helle Niewald, koordinator for visionsprojektet, Idom Åvej 5, tlf. 6171 0267  

Hvordan bidrager projektet til Idom-Råsted? 
Som det fremgår af projektbeskrivelsen er der rigtigt mange frivillige involveret. Vi håber, at det 

bliver en fantastisk forårsfest, hvor vi får lov at fejre, at vi igen må mødes og være sammen, så vores 

visionsprojekt igen bliver en levende del af vores hverdag 



Beskriv frivilligheden og det lokale engagement i projektet? Hvordan bidrager 

projektet til at skabe lokal engagement, sammenhold og ejerskab før, under og efter 

projektets gennemførelse?   
 Det håber jeg fremgår tydeligt af projektbeskrivelsen 

Risikovurdering – Hænger målet sammen med midler og ressourcer? – Hvad kan 

hindre projektets gennemførelse? - Kræver projektet efterfølgende vedligeholdelse?, 

samt pris herpå? 
Vi er afhængige af coronaåbning. Når politikerne kommer på besøg, forventes det også, at vi kan 

samles mere end 50. 


