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Karina Hjort Nielsen og Jørgen Nørgaard er rigtig glade for Haunstrups nye
legeplads, som ligger lige ved byens samlingspunkt, Haunstrup-Huset. Den
er blot seneste eksempel på, hvad den store frivillige indsats i byen kan føre
med sig.
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Haunstrup giver ikke op
Indbyggertallet er røget under 200, men det lader man sig ikke mærke af i
Haunstrup, hvor et hav af foreninger og udvalg holder gang i hjulene
21. juli 2016, 11.21

Af Kenneth Meinby Sørensen (mailto:kso@herningfolkeblad.dk)
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HAUNSTRUP Motionsuge, byfest, romsmagning, sankthansfest, fællesspisning.
Der er masser af arrangementer at deltage i for borgerne i Haunstrup, og ovennævnte er endda alt
sammen foregået inden for de seneste par måneder.
- Der kommer utroligt mange, hver gang vi arrangerer noget, fortæller borgerforeningsformand
Jørgen Nørgaard, da Folkebladets sommertogt lægger vejen forbi Haunstrup-Huset, som er byens
samlingspunkt.
LÆS OGSÅ: Golfbaneejer ved et tilfælde (/artikel/golfbaneejer-ved-et-tilflde?related=text)
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Her møder vi også to andre, der lægger mange frivillige kræfter i foreningslivet, Karina Hjort Nielsen
og Martha Kombak, men det er de langt fra alene om i byen.
- Der er altid frivillige, der vil give en hånd med, når der er brug for det, siger Karina Hjort Nielsen og
fortæller om den store opbakning til den nyligt overståede byfest, hvor selv de unge mennesker, der
er flyttet fra byen, kommer hjem for at være med.
Ad hoc-udvalg
I Haunstrup findes ikke kun borger-, idræts- og gymnastikforeninger, men også en stribe ad hocudvalg, som bliver nedsat, når en særlig opgave skal løses. Et udvalg har for eksempel sørget for, at
byen har fået en flot, ny legeplads ved Haunstrup-Huset.
- Fra møder på kommunen ved jeg, at andre byer slår foreninger sammen for at have nok folk til
bestyrelserne, men fordi der er så mange frivillige, kan vi gøre det modsatte. I borgerforeningen er
det vores fornemste opgave at dele ud af opgaverne, siger Jørgen Nørgaard.
Han sidder selv i borgerforeningen, støtteforeningen for Haunstrup-Huset, legepladsudvalget og
byfestudvalget. Karina Hjort Nielsen er med i bestyrelsen i idrætsforeningen og gymnastikforeningen
og sidder i både byfest- og legepladsudvalg, mens Martha Kombak »nøjes« med at være formand
for menighedsrådet og leder af byens museum.
- Vi prioriterer også at arbejde på tværs af foreningerne. For eksempel har vi fået en ny hjemmeside,
som alle foreninger har egen adgang til, fortæller Jørgen Nørgaard.
Skuffet over kommunen
Den store, frivillige indsats er der brug for i en lille by, hvor kommunen forlængst har lukket både
skole og daginstitution.
De tre Haunstrup-borgere synes også nogle gange, at den store Herning Kommune kan være lidt
tung at danse med - for eksempel i sagen med byens gamle skole, som for nylig blev revet ned efter
et længere forløb.
Byen ville gerne overtage arealet, fordi det ville give mulighed for at udvide det nærliggende
Haunstrup-Huset på et senere tidspunkt, men der kunne ikke opnås enighed.
- Nu står det i stedet som en byggegrund, som kommunen vil have 600.000 kroner for, men jeg tror
ikke de kan finde nogen, der vil bygge op ad landevejen, siger Jørgen Nørgaard.
Han udtrykker samtidig skuffelse over, at kommunen har reduceret støtten til forsamlingshuset med
75.000 kroner, som byen nu selv skal finde gennem den nyoprettede støtteforening.
- I kommunens landdistriktsplaner står der, at landsbyernes samlingshuse er vigtige, så det kan jeg
ikke få til at hænge sammen, siger han.
Ikke status af by
Hvis kommunen ikke altid er samarbejdsvillig, må man selv tage noget initiativ, og det gør borgerne i
Haunstrup.
- Vi giver ikke op. Vi vil være her. Det ville være nemmere bare at flytte ind til Snejbjerg eller Herning,
men det gør vi ikke, og det er blandt andet, fordi der gøres et kolossalt stykke frivilligt arbejde, siger
Martha Kombak.
Fællesskab er det ord, som Jørgen Nørgaard, Karina Hjort Nielsen og Martha Kombak mener
kendetegner byen mest, og trekløveret er sikre på, at det vil fortsætte med at gøre Haunstrup til en
aktiv landsby i mange år fremover.
Folkebladets udsendte påpeger, at Haunstrup med et officielt indbyggertal på 195 ligger lige under
grænsen for, at man må kalde sig for en by.
Det lægger de tre Haunstrup-borgere dog ikke noget særligt i, og de føler sig overbevist om, at de
magiske 200 godt kan nås igen.
- Der er kommet 13 huse til salg for nylig, men fire af dem er allerede solgt, så vi skal nok nå de 200
igen, siger Karina Hjort Nielsen med et smil.

Haunstrup
Haunstrup er en landsby, der ligger 10 kilometer vest for Herning.
1. januar 2016 boede der 195 borgere i byen. Sognets indbyggertal er 371.
Byens ældste borger er 93 år, mens der er fire børn i byen, som endnu ikke er fyldt et år.
Haunstrup Skole lukkede i 2002 med 35 elever. Daginstitutionen Hedens Børnecenter fortsatte i
skolebygningerne. Den blev lukket i 2012, men daginstitutionen Engblommen i Snejbjerg brugte
bygningerne som satellit et år frem.
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Byens samlingspunkt er Haunstrup-Huset, som blev opført i 1968/69 og udvidet i 1978 og
desuden løbende er blevet restaureret. Der er to sale til huset, som udlejes til private fester,
gymnastik og møder. Ved siden af huset ligger en nyopført legeplads.
I byen er der borgerforening, gymnastikforening og idrætsforening (håndbold og fodbold). Dertil
kommer støtteforening for Haunstrup-Huset, KFUM/KFUK-børneklub og seniorklubben
»Tirsdagsklubben« samt bobklubben og whiskylauget.
Haunstrup Hopcenter, der hører under Skjern/Tarm Kaninavlerforening, træner kaninhop hver
onsdag.
Erhvervslivet består af byens autoværksted samt Fagerlunds Værktøjs- og Metalvarefabrik.
Byens købmand lukkede for 20 år siden. Tæt på byen ligger Haunstrup Golfklub og Jyllands Park
Zoo.
Haunstrup Kirke er fra 1920. Sognet er en del af Snejbjerg-Studsgård- Haunstrup pastorat.
Næste arrangement i byen er et foredrag med Pernille Aalund mandag 5. september.
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