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Kære medlem af ’Den dynamiske landsby’! 

Om meget kort tid er det jul og nytår – og så fejrer vi 6 måneders aktiviteter, siden 

den stiftende generalforsamling i foreningen den 5. juli, 2011. 

Vi vil gerne slutte året ved at give en kort situationsrapport om, hvad vi har lavet, og 

hvor vi står. 

 

Efter den formelle etablering af foreningen i juli, målrettede arbejdsgruppen – eller 

’styregruppen’ – indsatsen på to fronter:  

1) at informere om foreningen, og byde alle interesserede indenfor, og 

2) at planlægge den nye udstilling om Vorbasse, som Indenrigsministeriet har 

bevilget startkapital til. 

De to indsatsområder hører nøje sammen. Udstillingen skulle gerne afspejle 

’postnummer 6623’s interesser og holdninger. Det er meningen, at byen får ejerskab 

til projektet. 

 

Styregruppen, der består af journalisten Anette Jorsal, Jørgen Møller og Jeremy 

Watts, holdt tre formelle møder med repræsentanter fra foreningslivet, plus flere 

uformelle drøftelser. Den 18. august holdt Jørgen Møller oplæg om ’Den dynamiske 

landsby’ på Vorbasse skole for alle eleverne fra 6. 9. klasse, der som temadag havde 

valgt at beskrive og analysere ’Det gode liv i Vorbasse?’ Dagen mundede ud i en stor 

mængde spændende tanker, ideer og plakater fra eleverne, som blev vist på 

’Vorbasse-gryde’ aftenen. Denne aften var et spise-og-snakke-sammen møde for alle 

interesserede. Der kom en særdeles fin respons fra de ca. 125 fremmødte. 

Resultaterne af de livlige drøftelser og udfyldte spørgeskemaer kan snart læses på 



foreningens hjemmeside ’dynamisklandsby.dk’, der er under opbygning. 

Tilmeldingerne til foreningen var overvældende; der er i dag ca. 130 medlemmer 

indtegnet.  

Det kan ikke undre, at mange tilbagemeldinger om det væsentlige ved Vorbasse, lød 

på ’markedet’ og ’sammenholdet’. Derfor besluttede vi at gennemfotografere 

markedet fra start til slut, og resultatet blev vist ved en velbesøgt udstilling den 7. 

september i Fritidscentret. Efterfølgende blev de bedste billeder med ledsagende 

tekst udtaget til en lille udgivelse, og præsenteret på julemessen den 5. december. 

Bogen, ’Et godt marked’, kan købes i SuperBrugsen, hos Jørgen Møller eller Jeremy 

Watts. Pris: 75 kroner. 

Efter ’Gryde-aftenen’ intensiveredes arbejdet med at indkredse emnerne for den nye 

udstilling, og iværksætte en arbejdsplan. Der er holdt ca. 40 arbejdsmøder, der har 

omfattet fondssøgning, undersøgelse af de tekniske muligheder indenfor moderne 

udstillingsteknik, drøftelser med diverse samarbejdspartnere (Vorbasse skole, 

Billund museum, filmfotografen Kjeld Fisker), og starten på den egentlige 

udstillingsproduktion. 

Udstillingen kommer til at fokusere på et mindre samfund, der er under pres, først og 

fremmest fra centraliseringstendenser udefra. Den vil også se på de mekanismer, der 

herved går i gang, og hvordan en landsby reagerer på udfordringer. 

Styregruppen er meget optaget af de processer, en landsby sætter i gang for at 

beskytte og udvikle sig. Derfor er det en glæde, at foreningen har så mange 

medlemmer; vi er altid interesseret i alle former for input fra medlemmerne, der har 

fingre på forskellige pulser. Vi kan kontaktes personligt eller pr. mail: 

jom@stofanet.dk eller jeremy@watts.dk 

 

Tak til bestyrelsen for årets arbejde! Og tak for den brede opbakning, både 

økonomisk og interessemæssigt, som vi har oplevet. Vi glæder os til at kvittere for 

støtten med en god udstilling om Vorbasse i 2012. 

Men inden da, vil vi kalde sammen til generalforsamling i foråret 

God jul – og godt nytår! 

 

Jeremy Watts / Jørgen Møller 


