
 

Den Dynamiske Landsby ønsker alle et godt nytår! 

 

Foreningen holder sin årlige generalforsamling i fritidscentret  

den 30. januar klokken 20.15. 
 

Foreningen inviterer alle interesserede til at komme allerede klokken 19.00 og høre et oplæg fra frivillig-

koordinator i Billund kommune, Erhard Fisker, der vil fortælle om kommunens syn på frivillighed – hvad 

kan vi, hvad forventer kommunen, hvordan ser det ud allerede i 2017 med hensyn til behovet for 

frivillighed. Oplægget efterfølges af en åben debat, hvor man kan komme med sine spørgsmål og sine 

synspunkter. 

 

Den dynamiske landsby vil gerne styrkes med flere medlemmer.  

Det koster kun 50 kroner årligt at være medlem. 

Hvad har foreningen egentlig lavet i 2016, udover at bidrage til og støtte op om det store projekt med 

områdefornyelse? 

 

Kort fortalt: 

Vi har haft megen fokus på mulighederne for børnefamilier i Vorbasse og omegn. Der er et stort behov for at 

skaffe alternative aktiviteter til byen og her vil Den dynamiske landsby gerne være fødselshjælper. Vi har 

taget initiativ til:  

- at der blev oprettet et fint besøgt svømmekursus over fire dage for børn i sommerferien. 

- faciliteret et pilotprojekt her i Vorbasse, hvor børn i hele Trekantområdet skulle ’tegne deres 

livshistorie’. Projektet vandt første præmie i en større konkurrence, og starter for alvor op i foråret i 

Vorbasse og omfatter Billund, Jelling, Vorbasse og Hedensted. 

- fungeret som sparringspartner for den gruppe, der har fået støtte fra Vorbasse Fonden til at forsyne 

Vorbasse med QR-koder og trykt information, der kan være til gavn for turister og andre besøgende. 

- genoptaget en gammel ide om at etablere en permanent udstilling i Vorbasse, der fortæller Vorbasses 

fortid og specielt om udgravningerne.  De første gode kontakter er allerede etableret og arbejdet 

fortsætter i 2017. 

- I samarbejde med andre foreninger støttet realiseringen af en cafeeftermiddag på biblioteket søndag 

den 29. januar 2017, kl. 16.00, hvor Dorte Tagmose og Søren Kaspersen præsenterer PH viser og Kai 

Normann Andersen sange. Reserver billetter på tlf. 22998874 eller id@vorbasse.dk 

- samarbejdet med Vorbasse Skole om at skaffe astronaut Andreas Mogensen til byen – planlagt til 

den 8. marts fra kl. 10.00 til 12.00. 

- sammen med Billund bibliotekerne og Bibliotekets Frivillige planlagt og skaffet penge til seks ’krea-

lørdage’ for børn (og gerne forældre) i løbet af de første tre måneder i 2017 – værksteder med 

robotter, tegnemaskiner, musikmaskiner, tegne- og malekursus mm. 

Kom og hør mere på generalforsamlingen. 

 

Foreningens bestyrelse må gerne kontaktes: Vi er: 

Jette Kring: prikken@vorbasse.dk - Lilly Jørgensen: kejlj@stofanet.dk - Inger Donslund: id@vorbasse.dk 

Jørgen Møller: jom@stofanet.dk - Jeremy Watts: jeremy@watts.dk 
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