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Til alle der arbejder med landdistriktspolitik, landdistriktsråd, 

landsbyråd, borger- og beboerforeninger, m.m. 
 
 
Landsforeningen af Landsbysamfund (LAL) tillader sig hermed at henvende sig til dig, fordi LAL 
gerne vil samle alle, der arbejder med landdistriktspolitik, under en fælles paraply til en stærk 
organisation der kan optræde som et talerør for det der rører sig i landdistrikterne.  
 
Levevilkårene forandrer sig med stor hast i landdistrikterne og ikke mindst Strukturreformen har 
ændret på det kommunale landkort. Det har i høj grad skabt en ny virkelighed at agere i på både 
bolig-, erhvervs- og miljøområdet. Alle disse ændringer påvirker med stor styrke både den enkelte 
borger og familiernes liv. De foreninger der arbejder i landdistrikterne mærker det også, om ikke før 
så når skolen er truet af nedlæggelse, dagligvarebutikken lukker eller bussen forsvinder. Det får folk 
til at stå sammen for det skal vi ikke bare finde os i, men selv være med til at opstille vilkår og pege 
på muligheder frem for at lade os begrænse. 
 
LAL blev oprettet for 32 år siden med det formål at få indflydelse på udviklingen i Landdistrikterne 
og de skiftende bestyrelser har gennem årene været med til at sætte deres aftryk ved hele tiden at 
tale landdistrikternes sag. Foreningen har for tiden 550 medlemmer og repræsenterer 100.000 
mennesker. LAL vil dog gerne i kontakt med endnu flere for der bor omkring 1 million borgere i 
vore landdistrikter. Bestyrelsen i LAL tror på at jo flere der slutter sig sammen med des større 
styrke kan vi tale landdistrikternes sag. Vi har i den anledning udarbejdet en ny brochure hvor vi 
fortæller mere om LAL og hvad foreningen står for. Og lige til sidst - vi vil glæde os til at byde dig 
velkommen. 
LAL optager både foreninger og enkeltpersoner som medlemmer.  
LAL holder dig opdateret gennem løbende udsendelser af bladet Landsbynyt og nyhedsmails. 
 
 
 
Med venlig hilsen på bestyrelsen vegne 

 
 
 
Ole Olsen 
Formand for Landsforeningen af Landsbysamfund 

 


