
Velling Lokalråd 

Vi modtager meget gerne ideer og gode forslag til nye tiltag, der kan gøre 

Velling til et endnu bedre sted at være. Derfor vil vi gerne opfordre dig til 

at sende os en mail med en dine ideer og tanker. Vores mail er 

vellinglokalraad@gmail.com 

 

Vi er fem bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i ”rådet” og vi mødes 

6-7 gange årligt. 

 

Velling Lokalråd 
- også for dig 

 

Vi kommunikerer via byens hjemmeside www.velling.eu, hvor lokalrådets 

referater og vedtægter er at finde og udsender nyhedsmails til tilmeldte. 

Ellers benytter vi facebookgruppen ”Vi vil i Velling”, opslagstavlen hos 

Min Købmand, sognebladet og VUIF-årsskriftet. 

 

Formand: Klavs Østergaard Christensen, på valg 2023 

klavs@klavs-christensen.dk, 61 40 06 92  

Næstformand: Mikkel Andersen, på valg 2024 

MBSAmail@yahoo.dk, 40 61 03 16 

Kasserer: Ariel Kennedy, på valg 2024 

ariel@wowpark.dk, 93 85 22 16 

Sekretær: Karen Schenker, på valg 2024 

k.schenker@web.de, 20 84 72 55 

Menigt medlem: Berina Mešić, på valg 2024 

berimes87@gmail.com, 42 47 70 42 

Suppleant:  

 

 

 

 

 

 

Et medlemskab koster kun 75 kr. pr. person og 150 kr pr. husstand pr. år. 

Er du med? Så er du med til at fremme samhørighed, fællesskab og 

projekter i Velling. Beløbet kan indbetales via MobilePay 964535 eller på 

konto nr. 7650 2417991. Oplys dit navn og e-mail ved indbetalingen. 

 Velling Lokalråd styrker samhørigheden i Velling – også for dig! 

Velling Lokalråd fremmer fællesskabet i Velling – også for dig! 

Velling Lokalråd fremmer projekter til gavn for Velling – også for dig! 

Velling Lokalråd - bindeleddet til offentlige myndigheder – også for dig! 

 
 

 



Vi er med til at styrke samhørigheden i Velling – også for dig! 

Vi organiserer aktiviteter til gavn for Velling, fx julebelysningen og den 

årlige affaldsindsamling.  

Vi fremmer fællesskabet i Velling – også for dig! 

Vi laver arrangementer for at fremme fællesskabet, som fx  

Sct. Hans bål, vintersolhverv, fester og fællesspisninger i Velling 

Forsamlingshus. 

Velling Kalender 

Velling kalenderen finder du på www.velling.eu. Alle skoler, foreninger, 

interessegrupper og private kan få adgang til redigering i Velling 

kalenderen. Send blot en e-mail til mail@anwebdesign.dk. Arrangementer 

der er omtalt i kalenderen, får automatisk omtale på infoskærmen hos Min 

købmand. Ønsker du at få kalenderen på din mobiltelefon, kan du følge 

vejledningen på www.velling.eu. 

Vi fremmer projekter til gavn for Velling – også for dig! 

Vi fremmer projekter som fx helhedsplanen for Velling, novellefilmen 

’Der falder ikke en spurv til jorden uden guds hjælp’ og vi laver små film 

om Vellingsvirksomheder.  

 
Erhverv 

Har du erhverv i Velling og ønsker at blive præsenteret på Velling.eu 

så send en kort beskrivelse af virksomheden med dine kontakt-

oplysninger til mail@anwebdesign.dk. Det koster 200,- kr pr.år. 

Vi er bindeleddet til offentlige myndigheder – også for dig! 

Vi er bindeled til arbejdsgrupper fx stigruppen Friskvind, sognebøger og 

Lem Kær testcenter, hvor vi deltager i følgegruppen. 

 
Landsbyklyngen Friskvind består af fem landsbyer; Velling, 

Stauning, Dejbjerg, Lem, og Højmark. 

Velling indbyder dig til VUIF-idrætsforening, Velling Naturrideskole, 

Seniorklubben og jagtforeningen. Vi har tre shelter-pladser, en lille havn 

og lokalmuseet ’Røde Kro’, den gamle studedriverkro. 

Ved Min købmand –handler du lige om hjørnet og du kan få varerne bragt 

ud. Fjordvang Efterskole og Vestjyllands Højskole med den fantastiske 

’Forundringens Have’, hvor du kan være med i ’Fælleshaven’, 

’Andelsfrugthaven’ og mm. Velling er perfekt beliggende ned til 

Ringkøbing Fjord. 

Vi har nogle fine, gode og ikke mindst billige byggegrunde til salg i Velling. 

Kommunen har nedsat prisen til 160 kr pr m2. Du kan læse mere på 

Ringkøbing-Skjern kommunes hjemmeside her: 

 https://grundsalg.rksk.dk/alle-omraader/velling. 

 Vi er gået sammen om at gøre vores lille 

område i Naturens Rige endnu stærkere. 

Sammen står vi stærkere både politisk, 

men også som et attraktivt område at bo 

og arbejde i. 

Bestyrelsen bag Friskvind er sammensat 

af to repræsentanter fra hver landsby. 

Bestyrelsens vigtigste opgave et at få 

rodfæstet klyngen, så den bliver en 

naturlig samarbejdspartner i de mange 

muligheder, som vores område byder på. Under bestyrelsen er der 

nedsat arbejdsgrupper: Tilflyttere, events, idræt, erhverv, stier, og 

unge. Alt dette kan vi kun gøre sammen med dig som borger i 

FRISKVIND. Vi glæder os til samarbejdet og til at mødes med dig 

derude.                            Læs mere på Friskvind.dk.  Anette Kirk Jepsen  

 


