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Den dynamiske landsby 

Årsberetningen, januar 2017 

 

Da foreningen blev stiftet, hed den oprindeligt ’Den levende landsby’. Motivationen til betegnelsen 

lå i, at omverdenen opfattede Vorbasse som eksponent for det hendøende udkants Danmark. Inden 

længe kunne det overflødige ’levende’ udskiftes med betegnelsen ’dynamisk’. I vedtægterne er der 

også ved sidste generalforsamling sket en nødvendig ændring i sigtelinjen for foreningen. Det 

oprindelige formål, ’at udforske Vorbasse landsby og -sogn i både historisk og nutidigt perspektiv 

og identificere både positive og negative fremtidige tendenser’ er nu fokuseret på at være med til at 

udvikle landsbyen og holde øje med mulige trusler og udfordringer. Samarbejdet med andre 

foreninger fremhæves også. 

Arbejdet i 2016 har netop været præget af det sidste: Først og fremmest af et praktisk engagement i 

områdefornyelsesprojektet, hvor Den dynamiske landsby er en af de fem foreninger, der bidrager til 

fremdriften og koordineringen. Det er dejligt at konstatere, at der netop er udmærket fremdrift i 

bestræbelserne. Når der er tale om så stort et arbejde, kan det være svært at have blik for andre, 

mindre opgaver. Men det er Den dynamiske landsbys speciale, at arbejde – gerne i samarbejde med 

andre foreninger og grupper – med Vorbasses trivsel og udvikling. De fleste andre foreninger er 

først og fremmest fagspecifikke. 

Som der står i vores nytårshilsen, der er husstandsomdelt, har vi haft særligt fokus på 

oplevelsesmulighederne for børnefamilier her i området – også med henblik på at tiltrække nye 

familier. Til det solide fundament af aktiviteter som for eksempel Fri fredag og skiftende 

kunstudstillinger i centret her, har vi ønsket at udvide tilbuddene ikke mindst for børn og unge. I 

denne forbindelse vil jeg nævne, at vi på opfordring gik i dialog med svømmeklubben, for at få 

etableret en særlig svømmeuge i sommerferien for nybegyndere. Det blev en stor succes med 

deltagelse af børn fra et stort område, der nød vores faciliteter og dygtige unge instruktører – alt 

sammen i DGIs regi. 

Ligeledes var vi med til at facilitere et kreativt pilotprojekt for børn, der med erfaringer og 

materialer fra Vorbasse vandt Trekantsområdets præmie på 250.000 kroner. Det store projekt starter 

nu i februar måned for fuldt blus netop i Vorbasse med syv workshops, og går videre til Billund, 

Jelling og til sidst Kolding. 
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Noget lignende er startet op i januar måned på biblioteket, som Den dynamiske landsby sammen 

med Bibliotekets frivillige og Billund bibliotekerne har planlagt og søgt midler til: seks lørdag-

formiddage med forskellige aktiviteter – som robotprogrammering, konstruktion af Lego maskiner 

og tegne-male kursus. Målgruppen er børn mellem ca. 7 og 12, gerne sammen med forældre, der 

under kyndig vejledning af eksperter, får nogle af de samme oplevelser, som børn i Billund og 

Grindsted og andre større byer får. Tilbuddet er åbent for børn uden for bygrænsen: Det er 

forhåbentlig også med til at præsentere vores faciliteter og muligheder. Allerede nu kan man 

konstatere, at det er en succes. 

Vi har også med stor glæde kunnet støtte op om det flotte søndagsarrangement omkring PH og Kai 

Normann Andersen, sammen med Vorbasse Seniorer, Idræt om dagen og de frivillige på Vorbasse 

Bibliotek. Samarbejdet grupperne imellem giver mange glæder og oplevelser. 

På et andet område er Den dynamiske landsby også en slags fødselshjælper, idet den fungerer som 

sparringspartner for en lille gruppe, der har fået midler til at sørge for, at Vorbasse bliver mere 

tilgængelig for turister og andre besøgende, ved at forberede ny skiltning og andre 

informationskilder som QR-koder, der kan vejlede og fortælle områdets historie. I forlængelse 

heraf, støtter vi og arbejder med den gamle tanke om at lave en permanent udstilling i Vorbasse, der 

fortæller områdets enestående historie: Ikke blot om Krigshavnen og markedet, men i særdeleshed 

udgravningerne nord for kirken og de tidligste bosættelser. En historie, der aldrig rigtig er blevet 

formidlet. Det er i hvert fald en større historie og foretagende. 

Senest i aften har vi taget initiativ til at sætte fokus på begrebet frivillighed. Det er ikke et ukendt 

begreb i forenings-Vorbasse, men det er i dag under forvandling. Frivillighed er kommet i spil som 

en del af den offentlige planlægning, og der gøres mange overvejelser om mulighederne i 

samarbejdet mellem de offentligt ansatte og de lokale ildsjæle. Det er et følsomt område, og vi vil 

gerne være med til, at det udvikles fornuftigt til alles tilfredshed. 

2017 er allerede en måned gammel. Den dynamiske landsby har gennem de sidste to-tre måneder 

arbejdet sammen med skolen på at få astronauten Andreas Mogensen til byen. Vi er så heldige, at 

vores bestræbelser har båret frugt, og de første 550 stole til arrangementet den 8. marts klokken 10 

er besatte. 

Vi i foreningen glæder os til at støtte op om det store områdefornyelsesarbejde, der nu for alvor 

kommer i gang. Samtidig vil vi vedvarende holde øjnene åbne for de mindre projekter, der kan 
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realiseres til glæde for alle i området og samtidig kan være med til at gøre god reklame for Vorbasse 

som turistmål og som bosætningsmulighed. 

Jeg skal takke den hårdtarbejdende bestyrelse, der i lighed med mange andre bestyrelser i byen har 

flere kasketter på. Det giver arbejde, men også indsigt og et bredt engagement. En særlig tak til 

Mette Voldmester, der har været en dygtig kasserer og et kreativt bestyrelsesmedlem, der på grund 

af arbejdspres har måttet trække sig. Tak til Jette Kring, der straks trådte ind som suppleant og har 

udfyldt pladsen fint. Og specielt tak til Gunnar Egsgaard, vores tidligere kasserer, der den sidste tid 

har indvilget i at passe regnskabet. Tak også til alle medlemmerne, der har støttet op om 

foreningens aktiviteter. Vi vil i år arbejde på at skaffe flere medlemmer – ikke for de beskedne 50 

kroner, som et medlem lægger, men mest for at få en større bredde i arbejdet. 


