
 

Nyheder 
 

Ansager deltager i jagten på Årets Landsby 2017 i Varde 
 

 
 
Årets tema er ”Den Digitale Landsby”, hvor både ildsjæle og adgang til 
digital infrastruktur spiller centrale roller 

 
I 2013 præsenterede en initiativgruppe med hjælp fra Varde Kommune 
en 5-årig udviklingsplan for Ansager. Tre indsatsområder og over 25 
idéer blev skrevet ned i planen.  Udviklingsplanen danner senere model 
for tilsvarende planer rundt om i Varde kommune. 
 
Mere end 150 frivillige er i gang med planens mange projekter, der skal 
gøre Ansager til et godt sted at bo og besøge og sikre byens udvikling. 
Foreningen Ansager Byudvikling med 620 medlemmer styrer forløbet. 
 
Effektiv kommunikation 
For at realisere udviklingsplanen, er det nødvendig med en effektiv 
kommunikation borgerne og foreningerne imellem. Byen vil gerne 
profileres udadtil og samtidig opretholde forbindelsen til unge, der 
fraflytter for at tage videregående uddannelse eller job. Nyhedsportal 
ansager.info påtager sig denne rolle i samarbejde mellem Ansager 
Byudvikling og Lokal Historisk Arkiv. 
 
I løbet af 2014 kommer besøgstallet på ansager.info op på over 25.000 
om måneden. Her læses dagligt nyt om livet i byen og kommende 
arrangementer. 
 
Byens borgere, forretningsliv og frivillige fra foreninger leverer dagligt 
nyheder og info til siden. Ansager by er godt dækket med bredbånd 
gennem antenneforeningen og da frivillige tidligt sørgede for bredbånd i 
oplandet, er infrastrukturen for nyhedssiden på plads. 
 
Musik og kreativitet er ifølge udviklingsplanen vækstmotoren i Ansager. 
 
Mariehaven i Ansager trækker hvert år mange tusinde besøgende til 
koncert. En stor skare af frivillige gør det muligt. De mange gæster 
kommer fra hele landet, og byen nyder godt af det skabte behov for 
overnatning og forplejning. Med TV dækningen af ”Sommersang i 
Mariehaven” bliver Ansager sat på Danmarkskortet. 
 

 

Tidslinje  
 
1958 Ansager får fællesantenne, som en 

af de første byer i Danmark 

1959 Ansager antenneforening stiftes 

1991 Live transmission af gudstjenesten 

i kirken sendes ud overfællesantennen 

2001 Ansager første by-hjemmeside går 

i luften 

2009 Mariehaven indvies ved en stor 

åbningskoncert, hvor en række kendte 

danske musikere deltog og spillede 

2011 Frivillige går rundt i oplandet og 

tegner bredbåndsabonnementer for SE 

2012 IPads til alle elever i 7. klasser på 

Ansager skole 

2012 Elever fra Ansager har hele verden 

som klasseværelse. De deltaget i et 

forsøg med digital undervisning 

2012 Ansager.info sender dagligt 

nyheder på nettet og kommer over 

fællesantennen ud i stuerne 

 

2013 Besøgstallet på ansager.info 

runder 14.200 besøgende / måned 

2013 Udviklingsplanen ”Ansager 2018” 

præsenteres for en forventningsfuld 

forsamling på over 160 fremmødte 

borgere, som fyldte hele salen, på byens 

nylig genrejste hotel 

2013 Foreningen Ansager Byudvikling 

stiftes med 640 betalende medlemmer. 

Foreningen skal realisere byens nye 

udviklingsplan. 



 

Byens Mariefestival løb første gang af stablen i 2013. Mere end 500 
sang- og musikudøvere kom første weekend i september til Ansager og 
spiller gennem 4 dage mere end 200 timekoncerter fordelt på 20 scener 
over hele byen. Ud over musikerne får over 200 frivillige det hele til at 
spille. 
 
De besøgende kan på mobilen bruge en festivals app, til at informere sig 
om musiske og kulinariske tilbud. I infocenteret styres slagets gang og 
nyheder om festivalen sendes ud på ansager.info, Facebook og 
antenneforeningens nyhedskanal. 
 
Ansager tilføjer en vækstplan i 2015 
Udviklingen med faldende indbyggertal vender i 2013. Nu begynder det 
at gå fremad. 
 
For at sætte ekstra skub i den positive udvikling fremlægger Ansager 
Byudvikling i samarbejde med ProVarde og Varde Kommune byens 
første vækstplan ”Med kulturen som storsejl for vækst”.            
Mariehaven og musik i naturen er den drivende kraft i planen. 
 
Det årlige besøgstal i Mariehaven skal frem mod 2020 øges til 26.000. 
Omsætningen i Mariehaven skal vokse fra 8 mio til 24 mio. Der skal 
skabes 150 nye arbejdspladser og tiltrækkes ikke mindre end 200 nye 
indbyggere til området. En ambitiøs plan med 13 vækstanbefalinger. 
 
Skolen  
Ansager Skole er en visionær skole. Her er virtuel læringsmiljø et must. 
Børn og unge gøres til fremtidens kommunikations- og it-brugere. 
Skolen har læst på lektien og en nylig investering i 84” touchskærme 
skal styrke kommunikations- og kompetencedeling med andre skoler 
elever og lærer imellem. 
 
Fremtiden 
I Ansager er den digitale infrastruktur og udvikling ikke et mål i sig selv, 
men et praktisk redskab til at opnå de overordnede vækstmål og god 
information om stort og småt i byen. 
 

Ansager Byudvikling 
 

 
Demografi: 
Ansager by: 1.297 indbyggere.   Kommunen:     50.289 (2016) 
Ansager sogn: 1.827 indbyggere. 
  
Navnet kommer dels af det olddanske navn Anund, dels af ager som 

betyder "dyrket mark".  

Højt placeret i byens midte ligger Ansager Kirke, som stammer fra  

1200-tallet. Ansager Å, der går gennem Ansager, har haft historisk 

betydning for byen, idet der allerede omkring år 1600 blev bygget en 

vandmølle og senere elværk. Teaterforeningen Optimisterne brugte 

møllen som kultursted fra 2002-2016. 

Musikeren Helge Engelbrecht skabte i 2009 Mariehaven i Ansager. 

Kilde: wikipedia 

 

2013 Den allerførste Mariefestival løber 

af stablen. Et samarbejde Mariehaven, 

den lokale idrætsforening og Ansager 

Byudvikling imellem og med over 200 

frivillige som baggrund og bærende 

element. 

 

2013 Besøgende fra 98 byer kommer til 

festival i Ansager 

2014 Ansager ligger i Danmarks top 5 for 

byer på landet med en stigning i 

børnetallet på 14.6 pct over 5 år 

2015 arkiv.dk åbner og viser fotos fra 

landets arkiver. Ansager lokalhistoriske 

arkiv har været aktiv med i udviklingen 

af den nye søgeportal. 

2015 Vækstplanen ”Med kulturen som 

storsejl for vækst”, der skal føre Ansager 

mod 2020, offentliggøres. Det nytter at 

gøre noget. Udviklingen vender, vi bliver 

igen flere i Ansager. Nu skal der ekstra 

fart på, derfor en vækstplan. 

2015 ansager.info vil gerne fremme 

kommunikationen mellem byerne i 

Varde kommune og er med til at stifte 

Ruban, som forenkler kommunikationen 

mellem lokalbyernes hjemmesider. 

2017 Skolen investerer igen.             

Denne gang i syv nye 84" touchskærme, 

som skal indgå som væsentlige 

elementer i det virtuelle læringsmiljø og 

styrke kommunikationen - også med 

andre skoler! 

 

 


