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B i l lum 
l andsbypark
At udvide og forfine udendørsområdet 
omkring skolen, hallen og den 
kommende Kirkeskov og gøre det til 
et aktivt og attraktivt mødested for 
Billum sogns borgere. 

Området som i dag udgøres af Billum fodboldstadion der ligger 

op til det område, hvor kirkeskoven ønskes opført, udbygges med: 

Multibane, Legeplads, overdækket skaterpark, fitnessområde, 

kroketbane, krolf, petanque, shelters og bålsted/bålhytte. Bag hallen 

skal en Tarzanbane forbinde skolens legeplads for de mindste, med 

skoven og udeområdet. Det hele er forbundet af et stisystem med 

flere siddemuligheder, hvoraf nogle kan være overdækkede.

En familie tager til Billum Landsbypark på en lørdag. Far har 

pakket en lækker madkurv, som de kan spise ved et af de mange 

bordbænkesæt der er i Kirkeskoven. ”Tror du der er nogen der har 

overnattet i Shelters i nat, mor?” Spørger Inger,  ”Måske, men vi 

skulle da have haft kiks og skumfiduser med til at riste over bålet”. 

”Det gør vi næste gang” siger far. ”Mor og jeg løber en tur på skovens 

stier og knokler lidt i fitnessområdet, det tager os en time”. Hvad 

gør i Unger?” spørger far. ”Jeg skal på legepladsen” siger Jens og 

Inger peger i retningen af den overdækkede Skaterbane, hun har 

allerede hjelm på og løbehjulet over skulderen. ”Fint” siger far, ”så 

kan vi mødes om en time på multibanen til en gang bold”. ”Har vi 

basketbolden med?” spørger Inger ”Ja, ja, og fodbolden også” siger 

jens og fortsætter ”Vi skal også konkurrere på Tarzanbanen, far”. 

”Åh Nej, den er bare så hård, jeg er mere til Krolfbanen” siger far og 

griner. 

”Det her er altså et fedt område” siger mor, ”prøv at se hvordan det 

er flettet sammen med skolen, børnehaven og hallen. Det er jo et 

mødested for alle aldre – prøv bare at se petanquespillerne derovre”. 

“Sikke et fedt sted at bo” siger far og begynder at løbe. 

Kontaktperson: 

Knud Ole Sinkjær-Knudsen   Tlf. 2483 9778    

Mail: Knudole@hornsrevvej.dk
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Bæredygtige fællesskaber

Checkliste:  
 
Hvad skal vi gøre 
for at det lykkes:

• Helhedsplan – skitse for 

området (områdeplan)

• Tilladelse fra ejerne

• Samarbejde med skolens / 

både børn og voksne - delmål

• Fondsansøgninger - bindinger 

på området (penge til et 

forprojekt)
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