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FREMTIDEN I VESTERHEDE 

- En helhedsplan for lokalsamfundets udvikling  

 

Helhedsplanen er udarbejdet med støtte fra EU og regeringens landdi-

striktsprogram.  

Helhedsplanen er udarbejdet efter en model for helhedsorienteret frem-

tidsplanlægning for landsbysamfund udviklet af Billund Kommune i 

samarbejde med Kuben Management A/S  

Helhedsplanen sætter rammerne for lokalsamfundets udviklingsinitiati-

ver og fungerer samtidig som grundlag for dialog mellem lokalsamfun-

det, byrådet og andre interessenter om byens udvikling. 
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Hvad vil vi med Vesterhede?  
Hvad kan vi bruge helhedsplanen til?
 
Der er en helt særlig drivkraft i Vesterhede, som kan spores tilbage 
i historien. På trods af byens størrelse har vi mange kræfter i lo-
kalsamfundet, men vi kan ikke stille på alle skruer på én gang. 
Derfor ønsker vi med helhedsplanen at sætte mål og retning for 
vores mange idéer og planer for fremtiden. 
 
I 1600- tallet hørte man første gang om beboere i området, men først i 
starten af det 20. århundrede fik Vesterhede sit navn. Det skete næsten 
samtidig med, at jernbanen kom til området, og byer og lokalsamfund 
kom i konkurrence for at overleve som enhed. Den hårde konkurrence 
krævede initiativ, mod, gode samarbejdsevner og fremsynede beboere – 
en evne som Vesterhedeborgerne havde dengang og stadig har den dag i 
dag.   
 
Den gang kæmpede lokale kræfter med at bygge kirken – byens vartegn. I 
dag samles borgerne om den nye hal, som bliver en realitet i 2011. I de 
kommende år vil Vesterhede arbejde hårdt for en samlet plan for omgivel-
serne omkring hallen. Med etablering af et torv kunne området blive byens 
centrum for udendørs liv og udfoldelse. 
 
Vesterhede har mange ting i støbeskeen. Der er ingen tvivl om, at færdig-
gørelse af hallen kommer i første række, men vi bliver nødt til at skue 
fremad. Derfor er det vigtigt at skabe et overblik over de mange initiativer 
og ønsker, som borgerne har til byens fremtid. Koordineringsrådet har 
derfor (i foråret 2011) inviteret alle borgere i Vesterhede til dialog om 
landsbyens fremtid. Der blev afholdt fokusgruppeinterview og borgermøde 
den 2. april 2011. 
 
 

Hvad har vi fået at vide om borgernes ønsker for fremtiden?    

Når vi spørger borgerne i Vesterhede, er der ønsker som går igen: 
 
 Vesterhede skal byde besøgende velkommen på en måde, så byen bli-

ver husket, som ”en fin og hyggelig lille by” 
 Hal og omgivelser udvikles i sammenhæng med den gamle skolegrund, 

som kan blive byens torv, samlingspunkt og centrum  
 Vesterhede bliver kendt for iværksættere inden for mindre virksomheder 
 Byen har tilbud til alle generationer (børn, unge, familier, ældre) 
 Flere flytter til Vesterhede – antallet af børn og unge (0-15) bevares 
 Vesterhede samarbejder med øvrige lokalsamfund om at forbedre kol-

lektiv trafik, om turisme og om udvikling af vandre- og cykelstier 
 Vesterhede bliver dygtig til at informere om, hvad der sker 
 
Der er peget på i alt 8 temaer, som Koordineringsrådet ønsker at samar-
bejde med borgerne om i de kommende år. Helhedsplanen peger på, hvad 
Vesterhede kan tage fat på nu, og hvad borgerne kan arbejde med på 
længere sigt. Helhedsplanen skal hjælpe os med at arbejde struktureret 
med udviklingen og hjælpe os med at holde fokus og retning. 
 
 

Invitation til samarbejde 

Vi takker alle, som har bidraget indtil nu, men vi har plads til alle, som kan 
se god mening i at holde udviklingen i gang i denne lille, særlige by. Du er 
altid velkommen til at kontakte Koordineringsrådet for at høre nærmere 
om initiativer – eller måske har du en idé, som ikke er fanget i planen. 
 

God læselyst! 
Vesterhede Koordineringsråd

 

FORORD 

 

 

”Vesterhede har 

 viljen til at 

 overleve som 

lille landsby, men 

vi bliver nødt til at 

skue fremad” 
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Hvordan vil vi arbejde med  

udvikling? 
 

Udviklingen af Vesterhede skal bygge på lokale værdier og res-
sourcer. Netop derfor søger vi så bred viden som muligt hos borge-
re og andre, som har kendskab til Vesterhedes værdier, styrker og 
muligheder.  

 

Vi tager udgangspunkt i vores værdier og vores identitet 

Vesterhede har en historisk tradition for at arbejde med det lange 
seje træk. Vesterhede har kæmpet for sine bygningsværker gennem ti-
derne - Kirke og skole. Arbejdet med at få hallen op at stå er en moderne 
form for fremsynethed for at fastholde Vesterhede som landsby. Det skri-
ver kommunens historiker Carsten Sander Christensen mere om i det hi-
storiske afsnit. 

Viljen til at overleve er til stede i Vesterhede. Borgerne - også de un-
ge - udtrykker, at der skal kæmpes for at holde gang i den lille by ”ellers 
er der ingen by”. Derfor er borgerne i Vesterhede også meget optaget af, 
at alle bidrager til fællesskabet – stort og småt er lige godt. Borgerne er 
stolte af at være en lille by med et tæt netværk, som hurtigt kan stille et 
mandskab, når det er nødvendigt. 
 
Udvikling skal tage udgangspunkt i vores særlige identitet: 
 borgernes evner, ressourcer og ikke mindst vilje  
 sammenhold, netværk og plads til alle 
 ny hal, sportsplads, natur og omgivelser 
 forståelse for den nødvendige udvikling - og at der skal handling til! 

Modellen bygger på nogle enkle principper: 

 Vi fokuserer på det, der går godt 
 Påskønner egen og andres indsats 
 Finder ind til det, der giver liv 
 Laver en handlingsplan – omsætter idealer til handling 

Vi skal arbejde med en udvikling, som tager udgangspunkt i 
Vesterhedes værdier og ressourcer, og som kan drives af Vester-
hedes egne borgere. 

 

Vi har brug for alles viden om Vesterhede 

Udviklingen skal give mening for borgerne i Vesterhede. Derfor bliver vi 
nødt til i fællesskab at finde ud af, hvad der har betydning for folk i 
Vesterhede - og i fællesskab finde frem til de initiativer, som har potentiale 
for udvikling af landsbyen. 
 
Borgerne skal ikke tænke ens, men kendskabet til hinandens opfattelse af 
byen og dens værdier giver en bedre forståelse i samarbejdet og bedre 
mulighed for at afstemme interesser. Så kan vi gradvis få et bedre grund-
lag for at prioritere initiativer og træffe målrettede beslutninger.  
 

 

PROCES 

 

 

Borgerne 

skal ikke tænke 

ens, men kend-

skabet til hinan-

dens opfattelse af 

byen og dens 

 værdier giver en 

bedre forståelse i  

samarbejdet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ploven fik igen sin plads i 

bybilledet ved  

sommerfesten 2011 
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Arbejdet med helhedsplanen  

Arbejdet med helhedsplanen gennemføres i 3 trin: 
 
1. Et bredt udsnit af borgere er blevet interviewet i en såkaldt fokusgrup-

pe 

2. Borgerworkshoppen den 2. april 2011 havde til hensigt at prioritere de 
temaer og projekter, som borgerne gerne vil arbejde med i de kom-
mende år 

3. Der skal etableres arbejdsgrupper, som kan arbejde videre med de 
prioriterede temaer 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
3 trin i processen:1.  Undersøgelsesfase, 2. Dialog og 3. Prioritering af ud-
viklingstemaer  
 
Arbejdet med helhedsplanen skal både hjælpe med at samle tråde-
ne og sætte struktur på borgernes mange ønsker og idéer for frem-
tiden. 
 
 

Hvilken rolle har Vesterhede Koordineringsråd i udviklingen 

Koordineringsrådet består af repræsentanter fra foreninger og private bor-
gere. Der er 13 medlemmer som har til opgave at samle trådene i områ-
det. Koordineringsrådet har nedsat initiativgruppen til Vesterhedes udvik-
lingsplan, som har arbejdet med helhedsplanen. Initiativgruppen vil frem-
over arbejde for at temaerne i helhedsplanen tages op i et tempo, som 
passer til Vesterhede. Planen skal være udgangspunktet for den dialog vi 
skal have med kommunen om Vesterhedes udvikling.  

Udviklingen i landdistrikterne i Billund Kommune skal ske gennem et tæt 
samarbejde mellem Byrådet og de borgere, som bor i landdistrikterne. 
Samarbejdet mellem de forskellige parter skal grundlæggende bygge på, 
at der er forståelse for hinandens ressourcer, vilkår og ønsker.  

Vesterhede Koordineringsråd kan kommunikere direkte med Bil-
lund Kommune og omvendt i forhold til de ting, som har med lokal-
samfundet at gøre. 

 

Samarbejdet med borgerne fremover 

Helhedsplanen skal fremover benyttes som grundlag for samarbejde om 
udvikling i Vesterhede, men det et er afgørende, at Vesterhedes borgere 
selv tager ejerskab til projekterne og driver projekterne. Koordineringsrå-
det vil i første omgang sikre koordineringen af de arbejdsgrupper, som 
sættes i gang.  

www.vesterhedeby.dk vil løbende orientere om helhedsplanens initiati-
ver. 

Helhedsplan/

Udviklingsplan

Vesterhede

Helhedsplan/

Udviklingsplan

Vesterhede

Fokusgruppe

Interview

Aktivt

Borger -

møde

Undersøge:

• styrker 

• borgernes fokus               

• udviklingsmuligheder

Dialog og 

prioritering

af

udviklings-

temaer

Forberedelser:

Koordinerings-

udvalgets 

hidtidige

samarbejde 

med borgerne

i Vesterhede

Arbejds-/

tema-

grupper

1                    2                3 

 

Værktøjskassen 
 

 

 

 

Landsbyrådet har i forløbet an-

vendt værktøjer, som er udvik-

let i forbindelse med et eksem-

pelprojekt for landsbyudvikling 

i Billund Kommune med afsæt i 

Vorbasse. 

En beskrivelse af disse værktø-

jer findes i værktøjskataloget, 

som er tilgængeligt på Billund 

Kommunes hjemmeside. 

H
e
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e
d
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p
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v
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Initiativgruppen til 

Vesterhedes  

udviklingsplan: 

 Flemming Kristensen, 

Hejnsvig på Toppen  

 Jimmy Glad,  

   Borgerforeningen 

 Åge Madsen,  

   Antenneforsyning 

 Henning Madsen, VDT 

 Henning Kristensen,  

   Haludvalg 

 

 

 

PROCES 
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Vision og mål for udviklingen  

Visionen for udvikling er et sammendrag af de positive og fremad-

rettede ønsker og idéer, som vi har lyttet os til gennem dialogen 

med borgerne.  

 

Visionen skal udtrykke: 

 Hvor vi gerne vil hen 

 Noget, vi arbejder hen imod 

 Hvad vi gerne vil være 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor vil vi hen: 

Vesterhede ser fremad og handler 

Vesterhede har gennem tiderne haft evnen til at overleve i konkur-

rencen mellem byer og lokalsamfund 

 

Vesterhede overlever med en kombination af mod, samarbejdsev-

ne og fremsynethed, som skal til for ikke at blive glemt i den stør-

re sammenhæng 

 

Vesterhede har altid kendt til værdien af samlingspunkter for by-

ens borgere – og er på forkant med at skabe nye samlingspunkter, 

når gamle skal erstattes. Halbyggeriet er det nye samlingspunkt, 

som erstatter skolen 

 

Fremsynetheden vil fremover også vise sig i et øget samarbejde 

med de øvrige landsbyer i kommunen. For til sammen kan vi me-

get, meget mere – med hver vores særpræg og alle vores styrker 

 

 

 

 

VISION 

OG MÅL 

 

Noget, vi arbejder hen imod: 

FYSISK: 

En by, som man lægger mærke til, og som vækker nysgerrighed på 

en måde, så folk spørger: ”Hvordan mon de gør det i Vesterhede?” 

 

I fremtiden skal Vesterhede fastholdes som en lille landsby -  attrak-

tiv og intim med mindre erhverv, mulighed for nye byggegrunde og 

gode cykel- og stiforbindelser til andre byer og til naturen 

 

SOCIALT/KULTURELT: 

Vesterhede skal have tilbud til alle generationer - og til gæster, der 

besøger os 

 

Der skal være plads til alle – alle borgere skal kunne føle sig vel-

kommen i fællesskabet 

 

Hvis byen skal overleve som lille lokalsamfund skal alle vide, at de 

har en rolle. Alle må bidrage for at sikre, at byen er attraktiv også i 

fremtiden. Der er mange måder at bidrage med - stort eller småt 
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Hvad vi gerne vil være:        

Vores identitet 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad vi har med os fra historien? 

 

FYSISK IDENTITET 

 
Kirke 

Vartegn og  
symbol på sammenhold 

Hal og sportsplads                         

Byens samlingspunkt og 

 symbol på fremsynethed 

Natur og omgivelser 
Kulturarv/historie 

… 

 

VISION 

OG MÅL 

SOCIAL / KULTUREL 

IDENTITET 
 

Sammenhold og 

 samarbejdsevne 

Mod og vilje til at overleve 

Plads til alle 

Stædighed 

Jysk stædighed og ihærdig-

hed var i starten af 1900-

tallet med til at liberalisere 

undervisningsministeriets 

bestemmelser for børnenes 

fravær ved markarbejde 

 

Jernbanen kom i starten af det 20. 

århundrede. Vesterhede havde det 

initiativ, mod, de samarbejdsevner 

og den fremsynethed, der skulle til for 

at overleve som enhed i  

konkurrencen med andre 

lokalsamfund 

 

”Hvad vi vil, det vil vi”.  

Kirken er et eksempel på et 

privat borgerinitiativ –  

også dengang blev der or-

ganiseret en lokal  

pengeindsamling 

At der overhovedet kom 

en skole i Vesterhede i 

1871 skyldtes sammen-

hold i befolkningen. Man 

forstod at fremlægge 

planer for forskellige sog-

neråd og ministerielle 

embedsmænd 

Udviklingen i  

Vesterhede skal  

tage udgangs-

punkt i: 

  

Vores lokale  

værdier, 

 ressourcer 

og 

vores særlige 

 identitet 
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Mål for udvikling i Vesterhede  
– fysisk, socialt og kulturelt 
 

Vi har vi bedt borgerne om at give deres bud på mål for udviklin-

gen i Vesterhede 

 

Vi spurgte borgerne om, hvad der skal være målet for udvikling, når vi ta-
ler om: 
 
 By og omgivelser (fysiske forhold) – byen, bygninger, trafik, stisy-

stemer, erhverv, service, natur m.v. 
 Sociale forhold - trivsel, sociale netværk, naboskab, social service - 

tilbud til familier, unge og ældre. 
 Kultur - kulturtilbud, foreningsliv, vaner, handlemåder, særpræg eller 

det, man kunne kalde det lokale ”kit”.  

 

Her er en sammenfatning af forslagene fra borgerne: 

 

 
MÅL for byen og omgivelserne (fysiske forhold) 
 

 

 Hal og omgivelser fremstår i en sammenhæng med skolegrun-
den 

 Skolegrundens muligheder afklares, så der ikke opstår et uskønt 
”hul i tandrækken”, når skolen rives ned 

 Forskønnelse af byen – attraktiv velkomst til besøgende 
 Om 5 år er der 2 nye huse i Vesterhede 
 Vesterhede er kendt for iværksættere inden for mindre virksom-

heder 
 

 
MÅL for sociale forhold i Vesterhede 
 

 
 Om 5 år er der kommet nye tilflyttere til byen og antallet af 

børn mellem 0 og 15 år er det samme som nu 
 Der skal fortsat være børnepasningstilbud i Vesterhede 
 Der skal sikres tilbud til ældre 
 Ungdommen kender hinanden og mødes på tværs af landsbyer 

 

 
MÅL for kulturen i Vesterhede 
 

 

 Information og kommunikation bliver prioriteret højt også til 
ældre, som ikke er på nettet 

 Fastholdelse af årlige fællesarrangementer, men også sam-
arbejde med andre byer om fællesarrangementer 

 Særlige arrangementer for børn – Børnefestival el. lign. 
 300 til fællesspisning til den årlige sportsfest 

 
 

MÅL for samarbejde med andre byer 
 

 
 Samarbejde med andre byer om stiforbindelser, turisme og 

kollektiv trafikforsyning 
 Alle små lokale samfund er bundet sammen med hovedbyerne 

og indbyrdes med hinanden gennem gode vandre- og cykelsti-
er 

 Der kører offentlig transport på tidspunkter, hvor der er behov  
 

 

VISION 

OG MÅL 

Kunne vi få den originale 
Vesterhede plov tilbage? 
 
Udrage af tale ved sommerfesten 

2011 v. Linda Madsen, Custom Cake 
 

”På Vesterheden eller det som i dag 
hedder Vesterhede boede Hans Chr. 

Hansen, som på flere måder var en 
initiativrig person, som snart begynd-

te at fremstille en plov, som kunne 

bruges lokalt. Han boede i mosen på 
et lille husmandssted, som vi i dag 

kender på adressen Holtevej no. 4.  
 

Dengang var der ingen strøm, så al-
ting skulle laves i hånden, og derfor 

også ploven som blev ”smedet” i en 
esse som konen måtte trække. De 

fleste hesteplove er støbte modeller, 
lige som den model som vi indvier 

som Vesterhedes Bymærk/logo i dag. 
De var tungere, men nok også mere 

stabile end den originale Vesterhe-
deplov. 

 
Vi kan kende Vesterhedeploven net-

op ved at den er smedet i et stykke, 
og så forsynede Hans Chr. Hansen 

sine plove med sine forbogsta-
ver/initialer, der blev hugget ind i 

ploven. 
 

Vi har ikke kendskab til, hvornår den 
første Plov blev opstillet som Vester-

hedes vartegn, men vi ved at det var 
Dora og Knud Sørensens far Peter 

Sørensen som forærede den første 
plov til byen. Efter denne plov blev 

den næste plov skænket af Leon 
Madsens far, Svend Madsen, som 

sjovt nok boede netop på Holtevej 4, 
hvor han drev landbrug, på samme 

gård som den originale plov i sin tid 
blev fremstillet på. 

 
Den næste plov i rækken foræret af 

Linda Madsen, som syntes, at det var 

på tide at byens ”trekant” igen skulle 

forsynes med en gammel hesteplov.  
 

Det kunne være spændende at få 
den originale plov tilbage til byen 

og jeg vil gerne opfordre alle, 
som måske ved hvor der står en 

gammel hesteplov, om at sige til” 
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Aktivt borgermøde 2. april 2011 

 

 
 

 

 

 

VESTERHEDE OM 5 ÅR!  
På borgermødet den 2. 
april 2011 blev deltager-
ne bedt om at forestille 
sig, at de skulle skrive en 
succeshistorie om 5 år 
 
Deltagerne skrev: 
Vesterhede har fastholdt 
oplevelsen af et intimt og 
tæt landsbymiljø 
 
Når man kører igennem by-
en, tænker man: ”Det var 
da en lille fin og hyggelig 
by” – der er udsmykning 
ved alle indfaldsveje, jule-
udsmykning m.v.  
 
Vesterhede har fået et 
”Væksthus” for iværksætte-
re inden for mindre virk-
somheder, som samarbej-
der med andre væksthuse i 
området 
 
Der er blevet udbygget sti-
systemer i området med 
opmærkning, og der er 
kommet cykelsti til Hejnsvig 
 
5-års jubilæum 2016 – ny 
hal og omgivelser. Den 
gamle skolegrund er om-
dannet til et pænt bytorv 
med sammenhæng til hal 
og legeplads 
 
Vesterhede samarbejder 
med andre landsbysamfund 
– Vesterhede har et rigtigt 
godt samarbejde med Dons-
lund, St.-Kroager og Hejn-
svig. Fællesarrangementer 
med stort fremmøde går på 
skift mellem landsbyerne 
 
 
 

  

VESTE-
VESTERHEDE 

 

VISION 

OG MÅL 



 

 10 

Vesterhedes  

nye hal og  

nye mødested  

for alle! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejsegilde  

Maj 2011 
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Udgangspunkter for udvikling i 
Vesterhede 

I de følgende 5 afsnit beskriver vi ”DET SÆRLIGE” ved Vesterhede 

- det, som vi vil tage udgangspunkt i, når vi vil skabe udvikling.  

Et vigtigt udgangspunkt er Vesterhedes historie, som fortæller om de for-

andringer, Vesterhede har gennemgået, og som giver en forståelse for, 

hvorfor Vesterhede er blevet til den by, den er i dag. Et andet vigtigt ud-

gangspunkt er borgernes egne nutidige historier, som fortæller om lokale 

behov, ressourcer og udviklingsmuligheder.  

 

5 UDGANGSPUNKTER FOR UDVIKLING 

1. Vesterhede og omgivelser – Kort karakteristik 

2. Vesterhedes historie - Vi trækker de historiske linjer og ser, 

at Vesterhedes beboere forstår at kæmpe for overlevelse i konkur-

rencen med andre byer. 

3. Synspunkter fra borgere om byens værdier og styrker  

- Vi sammenfatter nogle af borgernes udsagn om de vigtigste 

værdier og styrker. 

 

4. Borgere om by og omgivelserne - Vi sammenfatter nogle 

borgeres egne beskrivelser af Vesterhede for at få et billede af, 

hvad der betyder noget for borgerne i dagligdagen i Vesterhede.  

5. Borgere om Social- og kulturel identitet – Vi sammenfatter 

nogle borgeres ord om værdier og menneskelige ressourcer i 

Vesterhede. 

1 

2 

3 

4 

5 

UDGANGS-

PUNKTER 

FOR        

UDVIKLING 
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 Vesterhede by og omgivelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort karakteristik 

Vesterhede er en nyere lille kompakt landsby med ca. 300 indbyggere. Der 
er ca. 5 km til Hejnsvig, ca. 14 km til Billund og ca. 9 km til Grindsted.  
Borgerne udtrykker, at Vesterhede ligger i et smørhul og i baghaven til Le-
goland.  
 
Der er en skøn natur omkring Vesterhede og et landskab, som er rig på hi-
storie, der venter på at blive fortalt. Selve byen har udviklet sig omkring et 
vejkryds, som borgerne kalder byens centrum. Her ligger byens vartegn 
og stolthed kirken og købmanden, som er lukket for kort tid siden, og også 
skolebygningen, som snart bliver revet ned. Borgerne vil gerne bevare op-
levelsen af et stærk markeret centrum og ønsker derfor, at der kan skabes 
en god ny sammenhæng og en helhedsplan, som omfatter den nye hal og 
omgivelserne omkring hallen. Vesterhede har en stor sportsplads, der også 
fungerer som festplads for årets store tilbagevendende begivenhed – 
Sportsfesten. Syd for sportspladsen er byens nyeste kvarter placeret. 
 
Vesterhede i Billund Kommune 
I Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune bevares Vesterhedes 
hidtidige status som landsby.  Vesterhede er den største af de 13 landsby-
er beliggende i det åbne land. 
 
I forbindelse med kommuneplanens vedtagelse blev landsbyens afgræns-
ning udvidet med et areal vest for Daugårdsvej. Inden for denne afgræns-
ning må der i begrænset omfang opføres boliger, landbrugsformål og min-
dre håndværksvirksomheder med henblik på udfyldning og afrunding af 
landsbyen.  
 
Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, og ifølge denne forventes 
ca. 18 personer færre i Vesterhede i 2023 end i 2007.  
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Citater fra borgere: 

Om 5 år siger omgivelserne 

om os:” Vesterhede er et 

fedt sted at bo. Det kan 

godt være, at de er 90% 

landsbytosser, men de for-

står at få noget ud af hin-

anden” 

 

”Vesterhede 

er verdens navle” 
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Vesterhede og historien  

 

”Ude i Hejnsvig Vestersogn er der skudt en by op af jorden.  
På dette gamle sted, hvor det suser en om ørene med historiske 
minder, er der vokset en splinterny by frem. For få år siden var 
der intet som helst at se. Nu står der en by, men den har intet 
navn!”   
 
 
Vesterhede får sit navn 1910 
I mange århundreder var Vesterhede et lokalsamfund uden et egentligt 
navn. I slutningen af 1800-tallet kendte lokalbefolkningen området som 
Hejnsvig Vesterhede eller Hejnskær, men først i starten af det 20. 
århundrede fik området navnet Vesterhede. Kirkeministeriet skulle 
godkende navnet på det nye kirkedistrikt omkring 1910, og her 
forkastede embedsmændene navnet Hejnskær og Hejnskær Kirke, da 
dette kunne være svært at skelne fra Hejnsvig. Derved opstod navnet 
Vesterhede, som landsbyen nu officielt har heddet i lidt over 100 år.  
 
Landsbysamfundets oprindelse 
Landsbysamfundets oprindelse er dog af langt ældre dato. Vesterhede 
ligger ligesom resten af Billund kommune på Grindsted Hedeslette. De 
vestjyske hedesletter blev dannet af smeltevandsfloder fra det isdække, 
der under den sidste istid omfattede hele det østlige Danmark frem til 
Hovedstilstandslinjen for hen ved 18.000 år siden. Hedesletterne har 
skabt de naturgivne betingelser for heden som landskabstype med dens 
særegne bevoksning og dyreliv. Området omkring Vesterhede og 
Hejnsvig har derfor i modsætning til for eksempel egnen omkring Vejle, 
været meget præget af den meget dårlige kvalitet landbrugsjord uden 
frugtbar muld. Trods disse barske vilkår finder man den dag i dag de 
første spor af mennesker i området omkring Vesterhede og Hejnsvig - 
nemlig gravhøjene, hvor de ældste er omkring 5.000 år gamle. 
 
Engbønderne opfeder kvæg af god kvalitet  
Efter, at pesten i 1300-tallet nærmest havde udslettet befolkningen i 
området, kom velstanden i 1500- og 1600-årene. Siden man fra 1200-
tallet blev fastboende, har det vigtigste erhverv for egnens engbønder 
været at opfede kvæg på engene, og da kvæget var berømt i hele 
Nordeuropa på grund af den gode kvalitet, gav det brød på bordet til den 
lokale befolkning i flere århundreder.  
 
Fra 1600-tallet hører man om beboere på Hejnsvig Vesterhede  
Fra omkring 1620 til 1660 var Danmark og Sverige mere eller mindre i 
krig med hinanden hele tiden, og i den periode flygtede beboere i 
Hejnsvig og Hejnsvig Vesterhede fra død og ødelæggelse ud til nogle 
moseområder ved Krogager. Herefter tog det mange årtier før området 
nåede niveauet fra især 1500-tallet. Men fra midten af det 17. 
århundrede oplevede områderne omkring Hejnsvig og Vesterhede på ny 
fremgang. Og engbøndernes storhedstid varede lige indtil 1850’erne. 
 
Mod nyere tider – jernbanen  
Fra omkring 1860 begyndte opdyrkningen af den jyske hede, ligesom 
infrastrukturen i det sydjyske blev væsentligt forbedret, og herefter tog 
udviklingen fart i området omkring Vesterhede. Fra starten af 1890’erne 
begyndte større områder at blive opdyrket som plantager, og da 
jernbanen kom til området i starten af det 20. århundrede begyndte en 
helt ny epoke for det senere Vesterhede. Der var nu tale om et landsby-
samfund, der indgik i konkurrence med andre byer og lokalsamfund i 
området for at overleve som en enhed. Denne hårde konkurrence kræ-
vede initiativ, mod, gode samarbejdsevner, foretagsomhed og fremsy-
nede beboere, landmænd og forretningsmænd i selv det mindste 
landsbysamfund.  
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Det historiske afsnit er 

skrevet af: Cand. mag. 

Carsten Sander 

Christensen,  

Billund Museum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesterhede –  

en rigtig landsby på den 

jyske hede  

 
Ordet landsby har for man-

ge en betydning der ikke 

kan sættes ord på. De fleste 

binder dog nok ordet lands-

by -  eller det at bo i en 

landsby - sammen med et 

lille lokalsamfund, hvor   

folk kender hinanden. 

 

Vesterhede, der ligger nogle 

kilometer  vest for Hejnsvig, 

kan med rette betegnes 

som en landsby eller et 

landsbysamfund. 
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Tre eksempler på foretagsomhed og fremsynethed 
 
I Vesterhede findes der tre eksempler på, hvilken foretagsomhed og 
fremsynethed beboerne i Vesterhede kirkedistrikt fremviste i 
konkurrencen for overlevelse og for at fastholde byen på landkortet: 
Vesterhede Kirke, Vesterhede Skole og Vesterhede Andelsmejeri. 
Samtidig er disse bygninger eksempler på tre forskellige måder for 
borgerinitiativ. 
 
1. Vesterhede Kirke 
Vesterhede Kirke er et eksempel på et privat borgerinitiativ. Flere 
forskellige faktorer var årsag til, at Vesterhede fik en kirke i starten af 
det forrige århundrede. Åndelige bevægelser som Indre Mission bredte 
sig ind over området i slutningen af 1890’erne, hvilket medførte en stor 
stigning i kirkegangen, og nabokirken i Hejnsvig havde ikke mange 
pladser. Hertil kom industrialiseringens, urbaniseringens og jernbanens 
fremkommen i området. Endelig var en tredje faktor, at Danmark 
generelt oplevede en stigning i befolkningstallet og velstand og sundhed. 
I 1850 var gennemsnitsalderen for mænd kun 40 år og for kvinder 41 
år, mens den i 1944 var 63 år for mænd og 65 år for kvinder. 
 
To af egnens initiativrige mænd, gårdejer Jens Christensen og smede-
mester Hans Kr. Hansen, tog derfor initiativ til bygningen af en kirke i 
Vesterhede. Allerede i 1901 blev der nedsat et lokalt kirkeudvalg, lige-
som man samme år startede en lokal pengeindsamling til fordel for 
kirken i området. Kirkeudvalget forhandlede i flere år med Vorbasse-
Hejnsvig Menighedsråd og senere med Kirkeministeriet i København.  
 
I 1908 kom godkendelsen, og i 1909 og 1910 byggede lokale entrepre-
nører og håndværkere kirken. Murstenene blev købt i Esbjerg, trans-
porteret med tog til Holsted og med hestevogn til Vesterhede. De sidste 
3 kilometer var der kun hjulspor, og man måtte læsse stenene af i 
vejsiden for at skåne hestene. Kampestenene, der udgør fundamentet, 
blev givet af Vesterhedes borgere. I 1915 gav beboerne et orgel, 
ligesom store dele af kirkens inventar er givet af lokale donorer. 
Restaureringerne ved 50 års jubilæet (1960) og 100 års jubilæet (2010) 
deltog borgerne også aktivt i.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vesterhede Skole 
Det stigende befolkningstal - og dermed et stigende børnetal - krævede 
skoler i området. De første skoler kom i Grindsted i 1700-årene. I løbet 
af de næste 200 år fik hvert et lille landsbysamfund snart sin egen skole. 
Omkring 1871 blev den første egentlige skole bygget i Vesterhede, og 
den lå på den nuværende idrætsplads. Indtil den tid havde børnene gået 
i skole i Donslund. At der overhovedet kom en skole i området skyldtes 
sammenholdet i befolkningen, og at man forstod at fremlægge sine 
planer for forskellige sogneråd, ministerielle embedsmænd med mere. 
 

 

Hård konkurrence mel-

lem byer og lokalsam-

fund i starten af det 20. 

århundrede krævede ini-

tiativ, mod, gode samar-

bejdsevner, foretagsom-

hed og fremsynede be-

boere, landmænd og for-

retningsmænd i selv det 

mindste landsbysam-

fund. Alt det fandtes i 

Vesterhede. 
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I 1901 var der bygget en ny og mere solid skole på Egebjerg Landevej 
(den nuværende Hjemmeværnsbygning), og den var skole indtil 1924. 
Der havde man bygget en skole lidt længere henne ad Egebjerg 
Landevej. I 1944 – efter to års byggearbejde – fik skolen så sin nuvæ-
rende form med vinkelbygning. Ved indvielsen af den nye skole den 26. 
april 1944 mødte omkring 200 beboere fra Vesterhede-området op. 
 
Udviklingen i samfundet i slutningen af det 20. århundrede samt det 
faldende børnetal i området gjorde det vanskeligt at opretholde den lille 
skole. Vesterhede skole, som en flittig hedebefolkning gennem 100 år 
havde opbygget, havde nok nået det punkt, hvor den ingen fremtid 
havde. I 1984 lukkede skolen, og eleverne blev overført til Hejnsvig 
Skole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vesterhede Andelsmejeri 
Vesterhede Andelsmejeri var et produkt af andelsbevægelsen. I 1882 
blev det første andelsmejeri i verden åbnet i Hjedding ved Ølgod, og otte 
år senere åbnede der et lignende mejeri i Hejnsvig. Landmændene i 
Vesterhede området skulle derfor levere mælk i Hejnsvig. Men da vejene 
i området var dårlige, og bønderne i Hejnsvig sad på magten, opstod der 
snart et behov for at oprette et andelsmejeri i Vesterhede-området.  
 
Da man købte andelsbeviser for en 10-årig periode, skulle man frem til 
1912, før det første mejeri blev oprettet i Vesterhede. Det lykkedes for 
landmændene i Vesterhede at få kollegaerne i Donslund-området med 
på idéen. Derfor var Vesterhede Andelsmejeri en succes i de små 50 år, 
det eksisterede, og da man stoppede i 1968, var der blevet vejet 
2.300.000 kg mælk. Mejeriets specialitet var smør. Selvom man stop-
pede driften i oktober 1968, fortsatte mejerikredsen som et led i den 
daværende sammenslutningsproces i MD. Stabiliteten i mejeriet fremgår 
også af den kendsgerning, at der i mejeriets levetid kun har været tre 
bestyrere, hvoraf den sidste, Hans Pinnerup Jacobsen, var bestyrer i 34 
år. 
 
Vesterhede Hallen – den moderne form for fremsynethed 
I 2011 er borgerne i Vesterhede begyndt på et projekt med at bygge en 
hal i Vesterhede. Den kan senere suppleres af et grønt anlæg med 
legeplads og andre aktivitetsområder. Vesterhede Hallen er et projekt  
med en moderne form for fremsynethed, hvor beboerne - ligesom deres 
forfædre for mellem 100 og 200 år siden  - gik ind i konkurrence for at 
fastholde Vesterhede på landkortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halbestyrelsen modtager 

donationer til hallen ved 

rejsegildet maj 2011 

 
Hvad jysk stædighed 

kunne føre til i starten af 

1900-tallet 

Det var bøndernes 

opfattelse, at skolegang 

hver dag var unødvendigt, 

da også markarbejdet skulle 

passes. Man lod derfor 

bevidst børn og tjeneste-

drenge forsømme skole-

gangen på Vesterhede 

Skole. Fraværsprocenten 

var  enorm – omkring 40 

elever havde små 860 

fraværsdage, og der var 

kun skolegang hver anden 

dag. Undervisnings-

ministeriet så med stor 

alvor på problemet. Men 

den jyske stædighed og 

ihærdige forsøg på at 

komme uden om lovens 

bestemmelser fik lidt efter 

lidt regeringen til at 

liberalisere bestemmelserne 
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Vesterhedes værdier og styrker 

- et afstemt værdigrundlag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor har vi listet de værdier og styrker, som flest borgere har peget 

på. Vi har som nævnt kigget på de fysiske, de sociale og de kulturelle 

værdier, som tilsammen danner fundamentet for udviklingen i Vesterhede. 

I de efterfølgende afsnit folder nogle borgeres historier sig ud, når vi 

beskriver, hvad de har fortalt om byen og omgivelserne og om social og 

kulturel identitet. 

 

 

FYSISKE STYRKER: 
 
 
HAL OG  
SPORTSPLADS 
Byens samlingspunkt 
 
KIRKE 
vartegn 
 
NATUR OG  
OMGIVELSER 
 
GODE ERHVERV 
ift. byens størrelse 

 

 
 

SOCIALE STYRKER: 
 
 
FÆLLESSKAB 
 
NETVÆRK 
 
ANERKENDELSE 
 
OMSORG/NABOSKAB 
 
 

 

    KULTURELLE 
    STYRKER: 

 

SPORTSFEST 
Symbol på sammenhold 

 
FORENINGER 
Mange ift. indbyggere 

 
AKTIVITETER  
som også trækker folk udefra 

 

STÆRKE LOKALE  

PROFILER OG KRÆFTER 

 

 

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER: 
 

 SAMMENHOLD OG SAMARBEJDSEVNE 
 VILJEN TIL AT OVERLEVE OG FREMSYNETHED 
 PLADS TIL ALLE 
 STÆDIGHED 
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Borgere om by og omgivelser 

En bred gruppe af byens borgere er blevet interviewet i en  
fokusgruppe. Det følgende beskriver synspunkter fra gruppen.  
Der kan være mange andre synspunkter repræsenteret i byen, men 
lad dette være et udtryk for nogle oplevelser og opfattelser af byen. 
 
Kirke og sportsplads er byens vartegn og samlingssteder 
Efter nærmere eftertanke synes deltagerne i fokusgruppen, at der er me-
get at være stolt af i Vesterhede: ”Vi har da en halv milliard, millioner 
ting”. Sportspladsen har altid været det centrale sted: ”Det er her, der har 
været sport altid. Når der er fest, er det også her, det foregår”. En delta-
ger markerer, at der gerne må komme nogle flere udendørs ting omkring 
sportspladsen. F.eks. petanquebane. 
Sportsplads og kirke bliver nævnt som de vigtigste pejlemærker i byen 
”Man bliver glad, når man ser kirken”. Kirken bliver nævnt som byens var-
tegn, og sportspladsen er byens samlingspunkt. Som en tilflytter udtryk-
ker: ”det første jeg lærte at kende, dengang jeg kom hertil: Kirken, butik-
ken og sportspladsen. De tre ting, så var der styr på Vesterhede - butik-
ken er der så ikke mere”  
 
Ny hal og omgivelser skal styrke borgernes samlingssteder  
- inde og ude 
Fokusgruppen diskuterer muligheder for at kunne mødes inde og ude. 
Den unge deltager mener, at hallen bliver en god ting: ”for der er jo et 
ekstra lokale, man kan leje – det ligger i omkredsen af, hvor mange men-
nesker kan samles og ikke skal flere km væk. Vi kan holde fester!”   
 
I den diskussion kommer nogle af deltagerne ind på, at der måske kom-
mer til at mangle nogle mindre aktivitetslokaler, når skolen bliver revet 
ned: ”For hvis vi kun har hallen, og vi ikke har de små lokaler, kommer vi 
jo altså også til at rende rundt som forvildet”. Man var enige om, at det 
skal overvejes, hvordan der kan stilles mere intime lokaler til rådighed, 
som erstatter lokalerne på skolen.  
 
Fokusgruppen er lidt usikker på, hvor meget areal, der kan rådes over 
omkring hallen. Man er meget opmærksom på, at der venter en nedrivning 
af skolen, og man diskuterer, hvilke muligheder der kunne byde sig på 
grunden. Der tales om indretning af et torv. En ældre siger: ”Ja, der er jo 
nogle tanker fremme om det med torvet – og der kommer nogen mulighe-
der for at grille, men først skal vi jo lige have skolen væk, så vi kan se det 
der - og afhængigt af, om hjemmeværnsbygningen også skal væk – at vi 
får hele hjørnet fri”. 
 
Bygningen, hvor hjemmeværnet holder til ønsker de fleste bevaret. ”Den 
har da nogle fordele, men hvis det er sådan, at den står der og bliver en 
pinlighed, så er man igen der… man er tilbøjelig til ikke at gå derhen… alt-
så, det er jo som med så meget andet, at hvis tingene ser trælse ud, så 
går man ikke derhen. Vi kan godt li´- os mennesker - at være der, hvor 
der er pænt”. 
 
En andet giver også udtryk for, at hallen kommer i første række: ”Ja, det 
starter jo sådan set med, at nu skal vi ha´ den hal op at stå. Der ud fra 
har vi jo lavet planer for, hvad vi kan sætte i gang, og hvad vi skal i gang 
med derefter – og så håber jeg da, vi kan samles i hallen”.  
 
Legepladsen er god, men kunne være bedre placeret 
Deltagerne er meget enige om, at byens legeplads burde ligge bedre pla-
ceret eller være mere synlig: ”Vi har en god legeplads, men den har en 
rigtig dårlig placering. Det er en rigtig fin legeplads”. Deltagerne overvejer, 
om man kunne lægge den i sammenhæng med sportspladsen, hvor men-
nesker mødes på tværs af generationer: ”så både børn, unge og ældre kan 
samles. Både de som bare vil sidde og snakke på en bænk, og de som ba-
re vil lege”. 
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Kunne der måske banes vej for et pænt centrum i Vesterhede? 
Der kom synspunkter frem om, at der mangler et formelt centrum i byen – 
nogle mener, at det mest naturlige sted er der, hvor juletræet står om vin-
teren: ”Man kører ret forbi den, når man kommer til byen, man kan se den 
lige meget, hvor man kommer fra. Den er en form for centrum… Vi mang-
ler noget i byen, hvor vi kunne sige – Høiii, nu er vi lige i centrum”. 
 
Fokusgruppen er opmærksom på, at der er tale om privat grund – og hen-
leder igen opmærksomheden på skolegrunden og bygningen overfor - om 
der i stedet er en mulighed der.  Deltagerne forestiller sig, at der kunne 
blive et reelt centrum i byen, hvis man fik mulighed for at arbejde med 
begge sider af vejen. Der er et ønske om, at der f.eks. også kunne skaffes 
plads til placering af nogle boder. 
 
Deltagerne er klar over, at der er plads til at mødes ved sportspladsen, 
men fremhæver alligevel ønsket om at kunne byde borgere og besøgende 
velkommen med et pænt centrum – og ikke et fremtidigt ”hul i tandræk-
ken” og et forfaldent hus. 
  
Natur og historier – til eget brug og for at tiltrække andre? 
”Naturen kan bruges til at tiltrække andre”. Det udtrykker deltagerne 
enighed om.  Deltagerne har indtryk af, at mange cykler til Vesterhede - 
især om sommeren. Der er både gode veje og stier: ”Stenderup Kroager 
cykler jo herud. Det er en virkelig fin vej. Der er "møj" trafik, men det ku´ 
bli´ en fin vej. Vi har også mange fra Grindsted, som cykler herud”. En 
deltager foreslår, at der skal etableres en cykelsti, der forbinder stien fra 
Billund til Stenderup Kroager og så videre på et tidspunkt. 
 
Fokusgruppen udtrykker enighed om, at der skal fortælles om naturen og 
dens goder og historier. Tørvemosen og dens opdyrkning bliver nævnt – 
alle de kanaler, der er blevet gravet i sin tid, bliver nævnt. En deltager for-
tæller, at den gamle jernbane – Bramming Jernbane - nok bliver nedlagt: 
”men der er jo noget historie der”. Deltagerne mener, at der må være stof 
nok at fortælle om for naturvejlederne. 
 
En deltager hentyder til nogle af de historier, som bør fortælles: ”Jeg har 
også som ny spurgt, hvad er der af gamle historier! Jeg kan jo godt li´ de 
gamle historier. Da fik jeg at vide noget med nogle svenskere - eller var 
det tyskere? I hvert fald var der nogen, der blev trukket ned i mosen og 
blev slået ihjel…. Altså - jeg ville jo synes, det ville være vildt spændende 
at komme på sådan en tur – og kunne sige: Er det rigtigt, gjorde de det 
….” 
 
Erhvervene skal vi have fokus på 
En deltager mener, det er vigtigt at Vesterhede får markeret, at der faktisk 
er en del erhverv i byen.  Det bliver i den forbindelse nævnt, at køb-
mandsbutikken står tom: ”Den kunne måske lejes ud til noget andet”.   
 

 

Vi mangler noget i byen, hvor vi kunne sige  

– Høiii, nu er vi lige i centrum 
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Borgere om Vesterhedes  
SOCIALE identitet 
 
Sammenhold driver værket  
Når fokusgruppen taler om sociale styrker, handler det om sammenhold, 
naboskab og om at give plads. Eller som en deltager udtrykker det: ”Vi vil 
gerne have alle med”. ”Der er et stort ønske om at kunne favne” 
 
Den årlige sportsfest er symbolet på sammenhold 
”Det med sportsfesten – det er nærmere det sammenhold, der er omkring 
den. Det er ordet for det!”. En tilflytter fortæller: ”altså i forbindelse med 
sommerfesten – altså min mand og jeg kom jo ind som totalt blanke, og vi 
satte os ind og holdt os lidt på afstand der, og så var der jo straks nogle - 
nej kom I da herhen – altså der er et utroligt venskab og en utrolig venlig-
hed. Der er et ønske om at gi´ plads” 
 
Hvis man byder ind med noget, tager Vesterhede imod 
”Hvis man er villig til at komme og byde ind med noget, så er Vesterhede-
borgerne klar til at tage imod - og hvis jeg opfører mig som en skovl, får 
jeg det sandsynligvis også at vide. Der er ærlighed og oprigtighed, og der 
er en følelse af, at folk kender hinanden”. En tilflytter fortæller om, hvor 
positivt det var at blive modtaget i Vesterhede: ”Jeg havde været under en 
halv time i byen, så stod der en nabo med noget kage og noget sodavand 
til knægten, og så havde hun nogen servietter med flag på, og så sagde 
hun: Vi ska´ da fejre, at I er flyttet til byen”. 
 
Det er en styrke at være en lille by 
Deltagerne fortæller om styrken i at være en lille by, at kende hinanden og 
have et fantastisk godt ”internt netværk”. Byens borgere ved, hvem de 
skal pege på, når der er behov for en hånd: ”der er et undergrundssam-
fund med masser af informationer på kryds og på tværs”. Det gælder også 
i krisesituationer, hvor én af deltagerne fortalte om at blive ringet op og 
blive tilbudt hjælp af en vild fremmed, der af omveje havde hørt om en si-
tuation, hvor han kunne hjælpe” 
 
Alle kender hinanden 
Alle kender stort set hinanden i byen. Den unge deltager fortæller: ”Altså 
når der sker noget herude, bliver alle jo inviteret med.  Hvis der sker no-
get, ved alle det på 0,5”.  
 
Kortklubben er et af de sociale fyrtårne i byen 
Kortklubben er ikke kun kortklub. Man mødes og hører, hvordan de ældre 
klarer sig mht. mad og medicin, eller om de skal til frisør. Er der brug for 
kørelejlighed eller budbringning, taler man sammen om, hvem der kan kø-
re. Kortklubben er sammen hver 14. dag, og det er frivilligt, om man 
kommer. Der er ældre i kortklubben, men de som har lyst til at deltage er 
velkommen, også yngre deltagere: ”Vi kan hjælpe hinanden ved, at vi står 
sammen” 
 
Et stort kammeratskab 
Én af deltagerne bor slet ikke i byen, men har altid følt en stor tilknytning 
til Vesterhede. Han har involveret sig i foreningslivet og nyder at deltage i 
lokalsamfundet: ”Ja, det er sådan nogle ting…. kammeratskab. Vi kommer 
mere hinanden ved herude i de små byer end i de store byer”.  
 
Præsten gør et kæmpe arbejde 
”Han er ikke som andre præster!” Der bliver tilføjet: ”Det er sådan, at folk 
som kommer udefra snakker om det”. Deltagerne forklarer, at præsten er 
god til at favne. Deltagerne fortæller, at konfirmanderne fra Vesterhede 
bliver konfirmeret i Vesterhede, selvom de går i Hejnsvig skole. 
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Man føler sig godt til pas i Vesterhede – der er plads til alle 
Trivsel er også et udtryk, som kendetegner Vesterhede – ”man føler sig 
godt tilpas herude”. Deltagerne synes, det er rart at mødes, og én udtryk-
ker, at ”der er meget bred anerkendelse af alle mennesker herude”. Delta-
gerne bekræfter hinanden i, at der er en accept af forskelligheder og 
mangfoldighed. En af deltagerne fortæller: ”Min tidligere svigersøn er flyt-
tet ud til Vesterhede, så går der ikke ret lang tid, og vi vil lave et eller an-
det åndssvagt sammen med nogle naboer – så siger han: Jamen findes 
der da slet ingen normale mennesker ude i Vesterhede.” 
 
Drivkraften i Vesterhede: ”At kunne overleve i stedet for at være 
sådan en lille glemt by”.  
Deltagerne udtrykker, at hvis de ikke kæmper for at holde gang i byen, så 
er der ingen by: ”Vi ved jo også godt, at hvis det er sådan, at man ikke 
gør sådan, så ender det med, at det bliver en spøgelsesby, og det er jo ik-
ke sjovt. Det er der ingen, der har lyst til.” 
 
Alle skal med i udviklingen 
Selvom der er stor aktivitet i byen, må flere gerne være med: ”Man vil 
egentligt godt have den anden halvdel af byen med, som man ikke rigtigt 
ser”. En ung deltager kommer ind på, at det er de menneskelige ressour-
cer, som er nødt til at give noget til byen:  
 
”Nu, når vi ikke har købmanden, er det reelt positivt, at der er no-
gen, der gør noget herude, for ellers ville det hele jo bare gå ned-
ad. Fordi så ville der ikke være så meget i byen, som folk vil være 
rundt om – bortset fra kirken” 
 
Vi kæmper for at bibeholde vores sammenhold 
På spørgsmål om, hvad borgerne kæmper for, bliver der svaret: ”For at 
bibeholde det gode sammenhold, vi har i byen”. Deltagerne understreger, 
at det er sammenholdet, som driver værket: ”Vi beviser, at der godt 
kan ske noget, selvom det er en lille by - ik´os´!” Deltagerne peger 
på, at borgerne er gode til at skabe nye ting bl.a. Skt. Hans fest, Drømme-
festival m.v. 
  
De fysiske rammer er en forudsætning for at holde fast på sociale 
styrker 
Der skal være fysiske rammer tilstede for at kunne mødes. Fokus er på, at 
skolen snart skal rives ned, og at der skal være en erstatning for lokaler-
ne, hvor man kan mødes: ”Jeg tror, for at holde fast på de sociale styrker, 
skal vi have de fysiske rammer på plads også, ellers forsvinder det andet 
jo. Vi kan jo sagtens sige, at vi får snakket sammen i kortklubben eller vi 
snakker sammen på kryds og på tværs, men vi skal møde hinanden nogle 
steder, hvor vi kan holde fast, ellers glider det fra hinanden. Hvis der 
kommer nogle nye ind, ved de jo ikke, hvor de skal starte!”   
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Borgere om KULTUR identitet 

 

 

Foreninger og begivenheder er der masser af 
Foreningerne er der mange af:  
 
”Idrætsforening, Borgerforening, Jagtforening, Kvindeklub, Kroket, Bop, 
MC, Halbestyrelsen, Kristelig lytter- og fjernseerforening, Vandværket”. 
 
Bestyrelserne er små mikrobestyrelser på 2-3 mand, og der er mange 
gengangere. Af tilbagevendende begivenheder nævner fokusgruppen fa-
stelavnsfest og sportsfest.  
 
Kulturbærere i byen 
På spørgsmålet om der er særlige kulturbærere, siger deltagerne at ”alle 
der boer i byen er kulturbærere”, men der bliver også nævnt et antal 
mennesker, som gør en ganske særlig indsats. 
 
Sammenholdet er også bærende for kulturlivet 
I forbindelse med samtalen om kulturlivet er ordet ”sammenhold” igen 
centralt for deltagerne. En deltager vil gerne fortælle om det gode sam-
menhold i foreningerne, som han husker helt tilbage fra sin læretid i 
Vesterhede for mange år siden: ”altså hvis vi skal bruge 10, så kommer 
der 14 – folk de kommer bare, hvis de hører, der er brug for et eller an-
det”.  
 
Aktiviteter i Vesterhede tiltrækker også folk udefra 
Fokusgruppen fortæller også om de aktiviteter, som i øvrigt tiltrækker 
folk udefra såsom bankospil: ”Der er sådan set mange udefra, som 
kommer til Vesterhede”. Deltagerne mener, at mange i kommunen ken-
der til ting, som sker i Vesterhede, og de har lyst til at deltage. Der bli-
ver fortalt om begivenhederne både i Grindsted og Hejnsvig og rundt 
omkring. 
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Indsatser på kort og på langt sigt 

 

Dette kapitel beskriver indsatsområder, som borgerne mener, er 
vigtige for byens fremtidige udvikling. Landsbyrådet har med ud-
gangspunkt i borgernes input prioriteret indsatserne. 

Overordnende temaer: 
Helhedsplanen beskriver 4 overordnede temaer: 
1. Udvikling af sociale forhold 
2. Udvikling af kulturen 
3. Udvikling af by og omgivelser – fysiske forhold 
4. Udvikling generelt – samarbejde med andre byer 
 
Med udgangspunkt i det arbejde, der hidtil er gjort i Vesterhede, og de in-
put Koordineringsrådet har fået fra borgere, har Koordineringsrådet valgt 
at pege på en række indsatser inden for de temaer, som man vil arbejde 
med på kort og på længere sigt. Temaer og indsatser er prioriteret i ske-
maet nedenfor. To indsatser er blevet prioriteret som to hovedindsatser, 
der dels er igangværende og dels kan sættes i gang NU:  

 
 Ny hal sammen med omgivelser og torv 
 Information og kommunikation 
 

 

 

 TEMAER 

 

PRIORITERING 

 

DET SOCIALE 

 

1. BØRN OG UNGE 

 

3 

 

2. ÆLDRE 

 

3 

 

KULTUREN  

 

3. INFORMATION OG  KOMMUNIKATION 

 

1 

 

BYEN OG  

OMGIVELSER 

 

DET FYSISKE 

 

4. NY HAL SAMMEN MED  OMGIVELSER OG TORV 

 

1 

 

5. FORSKØNNELSE AF BYEN 

 

2 

 

6. BOSÆTNING 

 

2 

 

7. ERHVERV 

 

2 

 

GENERELT 

 

8. SAMARBEJDE MED ANDRE BYER OM: 

     - Cykel- og vandrestier 

     - Kollektiv trafik 

     - Turisttilbud 

 

2 
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PRIORITERINGER: 

 
Prioritet 1 er givet til allerede 

igangværende indsatser eller 
indsatser, som ønskes igangsat 

NU.  
Prioritet 2 søges igangsat in-

den for det næste år.  
Prioriteten 3 gives til indsat-

ser, som er vigtige for byens 
samlede udvikling, men som 

man ikke kan skabe ressour-
cemæssig opbakning til i øje-

blikket. 
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Prioriterede indsatser inden for de tre temaer: 
 
 
Udvikling af by og omgivelser 
 

Forslag til indsatser: 
 Ny hal sammen med omgivelser 
 Forskønnelse af byen  
 Bosætning 
 Erhverv 
 
Ny hal skal ses i sammenhæng med de fysiske omgivelser  
Målet er 5-års jubilæum 2016 for hal og omgivelser. På det tidspunkt er 
der også skabt klarhed omkring skolegrunden, og forhåbentligt er der 
etableret aktive omgivelser omkring hallen, som naturligt forbinder byens 
centrum for aktivitet med et torv og et opholdsareal på den gamle skole-
grund.  
 
I 2011 har byen travlt med etablering af selve halbyggeriet, men der øn-
skes etableret et samarbejde mellem Vesterhede og kommunen omkring 
planlægning af hele området – dels omkring hallen og dels på den gamle 
skolegrund. Borgerne udtrykker et stort ønske om at indtænke skolegrun-
den i hallens omgivelser. Der er et konkret ønske om, at skolegrunden 
kunne omdannes til et pænt grønt bytorv – i naturlig sammenhæng med 
både hal, legeplads og kirke. 
 
Det skal afklares, om der kan arbejdes videre med en professionel idéskit-
se for indretning af området som helhed. Uanset om der kan arbejdes med 
permanente eller midlertidige løsninger for grunden, er det vigtigt for bor-
gerne, at grunden ikke står øde hen i årevis. Koordineringsrådet er indstil-
let på at søge midler til idéudvikling for midlertidige eller permanente løs-
ninger for skolegrunden, som sikrer byen et ordentligt udtryk, når skolen 
er revet ned.  
 
Omgivelserne skal også omfatte legepladsen, som er eksisterende i dag. 
Flere borgere har dog givet udtryk for, at den har en dårlig placering. Der-
for skal der sammen med Borgerforeningen ses på mulighederne for at 
flytte pladsen nærmere til hallen, hvor børn og voksne naturligt mødes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IND-

SATSER 

Der er mange ønsker til omgi-
velserne omkring hallen. 

Koordineringsrådet har allerede 
i 2009 arbejdet på en idéskitse, 

som omfatter den gamle skole-
grund. 

 
Der er mange ideer til, hvad et 

torv på den gamle skolegrund 
kunne indrettes med – men en 

bred dialog omkring muligheder 
og idéer har borgerne til gode i 

Vesterhede 
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Forskønnelse af byen er vigtigt for, hvordan vi opleves udefra 
”Vesterhede skal byde gennemkørende velkommen på en måde, så de hu-
sker en lille fin og hyggelig by”. En gruppe borgere ønsker at tage initiativ 
til forskønnelse af byen, som kan komme både byens borgere og forbipas-
serende til glæde. Det skal gøres så godt, at omgivelserne bliver nysgerri-
ge efter, hvordan Vesterhede bærer sig ad. Vesterhedeborgerne kan selv 
gøre noget ved at sørge for udsmykning ved indfaldsvejene. Borgerne kan 
også selv sørge for at holde mere orden i byen. En idé om at skaffe midler 
til en landsbypedel er også på tegnebrættet. 
 
Det er foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som står for koordi-
nering, planlægning og praktisk arbejde med at gøre byen indbydende. 
Der er foreslået en frivillig-liste til registrering af borgere, som ønsker at 
deltage i praktisk arbejde ift. forskønnelse af byen. Arbejdsgruppen skal 
afklare, hvad byen kan og må på indfaldsvejene, og hvorvidt der kan sø-
ges midler til forskellige aktiviteter. Prioritering må ske efter, hvad der fin-
des for mest nødvendigt. Der er f.eks. peget på info-tavlerne i byen, som 
ikke fremstår så indbydende, som man kunne ønske sig. 
 
Bosætningen skal også sikres i en lille by 
Der skal arbejdes på at få nye beboere til Vesterhede – antallet af børn og 
unge mellem 0-15 år ønskes bevaret over de næste 5 år. Der skulle gerne 
bygges et par nye huse – og muligheden for at erhverve sig storparceller i 
Vesterhede må gerne være til stede. 
 
Der skal være liv i alle husene i byen, og der skal arbejdes for, at beboer-
ne kan bevare oplevelsen af Vesterhede som et intimt og tæt landsbymiljø. 
Der må arbejdes for at holde gang i hushandlen i Vesterhede. Der må ske 
et samarbejde med ejendomsmæglere, og der må udarbejdes et informa-
tionsmateriale til ejendomsmæglere og nye borgere om byens fortrin. In-
formationen om byen bør også være en del af den velkomstpakke, som 
Vesterhede må have klar til de nye borgere, der flytter til byen. 
 
I Vesterhede skal der være godt samarbejde imellem erhverv i 
nærområdet.  
”Uden erhverv ingen udvikling” blev det sagt på borgermødet. Erhvervene 
kan være med til at skabe opmærksomhed omkring Vesterhede og til-
trække både flere mennesker og flere erhverv. Drømmen er, at Vesterhe-
de bliver kendt for iværksætteri inden for mindre virksomheder. Et sted, 
hvor der er godt samarbejde mellem iværksættere i nærområdet. Både 
byen og oplandet kan få glæde af en sådan udvikling. Tegn på succes vil 
være, at nye iværksættere kommer til og etablerer sig, og der opføres er-
hvervsbygninger. 
 
Der foreslås igangsat et grundigt forarbejde, hvor forudsætninger og øko-
nomi afklares, og der skal kortlægges ressourcer og muligheder. Det skal 
afklares, hvem målgruppen for etablering af iværksætter-initiativer i lokal-
området er, og hvem der kan være samarbejdsparter. 
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HANDINGER – Fysisk: By og omgivelser 
 
Forslag til handlinger på kort sigt: 

 Afklaring af rammerne for at arbejde med en fysisk helheds-
plan for omgivelserne omkring hal og skolegrund 

 Afklaring af p-forhold og bearbejdning af adgangsvejen til den 
nye hal 

 Afklaring med Borgerforeningen om mulighed for at flytte le-
gepladsen tættere på den nye hal 

 Nedsættelse af en arbejds- og koordineringsgruppe til forskøn-
nelse af byen 

 Etablere en velkomstgruppe/velkomstpakke 

 Etablere  en lokal iværksættergruppe og udpege en tovholder 
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Udvikling af sociale forhold 
 
 Tilbud til børn og unge 
 Tilbud til ældre 
 
Børn og unge skal fortsat sikres gode tilbud i Vesterhede 
Der er stor opmærksomhed på børn og unge i Vesterhede, og der er tanke 
for børn og unge, når sommerfesten og andre aktiviteter arrangeres. 
Vesterhede håber på, at kulturbegivenhederne, som man kender til vidt og 
bredt også uden for Vesterhede, kan være med til at tiltrække børnefami-
lier også til Vesterhede, således at målsætningen om at bevare børnetallet 
på mellem 0-15 år også kan opretholdes i de kommende år. Der er endvi-
dere fokus på at bevare børnepasningsmuligheder i byen.  
 
Vesterhede vil fortsætte med at sikre aktiviteter for børn og unge og vil 
også gerne udvide paletten af tilbud, når der kan skaffes ressourcer til at 
bakke op omkring nye arrangementer. Mht. ungegruppen vil Vesterhede 
anbefale sine unge at udvikle tilbud og aktiviteter på tværs af landsbyerne 
– så får byerne tilsammen flere tilbud til de unge. Dette kræver dog, at 
der bakkes op med bedre transportmuligheder i weekender og i aftenti-
mer. 
 
Ældre skal modtage den nødvendige information og skal fortsat 
kunne mødes i hyggelige omgivelser 
Kortklubben hjælper i dag byens ældre med en række praktiske gøremål, 
men der en opfattelse af, at der kunne gøres mere for at styrke kommuni-
kationen blandt de ældre. Vesterhede lægger vægt på, at fællesskabet 
omfatter alle borgere. De yngre kan nås gennem elektroniske medier, men 
hvad med de ældre? Vi må finde ud af, hvordan informationerne kommer 
bedst ud til ældregruppen. Eller der kunne gøres mere for, at gruppen kan 
kommunikere bedre indbyrdes. Det kunne f.eks. handle om at sikre møde-
steder. Nogle har anvendt skolen til at mødes omkring aktiviteter, men når 
lokalerne ikke eksisterer længere, skal vi være opmærksomme på, hvor 
ældre så kan mødes i indbydende og hyggelige rammer! Kortklubben mø-
des i private hjem, men de ældre har også brug for lokaler, hvor man kan 
mødes omkring aktiviteter på neutral grund. 
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Forslag til handlinger på længere sigt: 

 Arbejde for at få fysisk sammenhæng mellem området omkring 
hal og skolegrunden, når bygningen er nedrevet – indsats af-
hænger af afklaring af muligheder 

 Bedre placering af byens legeplads – et sted, hvor folk mødes 
 Forskønnelsesaktiviteter – herunder ”hold byen ren”- aktivite-

ter, kvartalsvise udsmykninger og mere indbydende info-tavler. 
 Samarbejde med ejendomsmæglere om markedsføring af 

Vesterhede 
 Etablering af et Væksthus for mindre iværksættere – i samar-

bejde med parter i nærområdet. 

HANDLINGER - Sociale forhold 
 
Forslag til handlinger på kort sigt: 

 Fortsat bevare og udvikle byens tilbud til børn og unge 
 
Forslag til handlinger på længere sigt: 

 Understøtte mulighederne for, at Vesterhedes unge kan knyt-
te kontakter på tværs af landsbyerne 

 Forbedre tilbud til ældregruppen – især styrke kommunikati-
on og information 

 Sikre hyggelige mødesteder - også for de ældre 
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Udvikling af kulturen 
 

 Information og kommunikation 
 

Information og kommunikation om det, der sker 
Information og kommunikation omkring det, der foregår i byen, er nær-
mest det vigtigste af alt – er man enige om i Vesterhede. Kommunikation 
er netop én af vejene til at få tingene til at hænge sammen for alvor – så-
ledes at borgerne får mulighed for at følge med i det, der foregår, fysisk, 
socialt og kulturelt. 
 
”Selvom man i et lille bysamfund er gode til at få talt om tingene på kryds 
og tværs, så kommer informationerne ikke altid frem til alle”. 
 
Hjemmesiden skal udnyttes bedre og på en måde, så flere har lyst til at 
lære at bruge den. Hjemmesiden må være indbydende både for byens 
borgere og for de, som vil vide mere om Vesterhede. 
 
Endelig skal informationstavlerne i byen bruges mere målrettet og handle 
om Vesterhede. P.t. siger de ”Velkommen til Hejnsvig”. 
 
Endelig savner nogle borgere et forum på nettet, hvor der kan opsamles 
gode idéer fra borgerne. Det skal være muligt, at kommunikationen i høje-
re grad kan komme fra borgerne. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Generelt 
 

Samarbejde med andre byer om: 
1. Vandre- og cykelstier 
2. Kollektiv trafik 
3. Turisme 

 
Samarbejde med andre byer 
Der ønskes tættere samarbejde med Donslund, Stenderup-Kroager og 
Hejnsvig. Der er mange ting, der kan samarbejdes omkring, som vil styrke 
byerne hver især, hvis vi lægger kræfterne sammen. 
 
 Fællesarrangementer kan gå på skift imellem landsbyerne 
 Vi kan samarbejde om sammenbinding af stierne i kommunen 
 Vi kan samarbejde om etablering af bedre kollektive trafikforbindelser 
 Vi kan i fællesskab styrke turismen omkring landsbyerne til glæde for os 

alle  
 
I fællesskab kan vi styrke samarbejdet med Billund Kommune i fremtiden 
om temaer, som det er mest hensigtsmæssigt at skabe et samarbejde 
omkring, såsom: 
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HANDLINGER – Kultur 
 
Forslag til handlinger på kort sigt: 

 Hjemmesiden skal i brug som det lokale talerør – og ældre 
må hjælpes til at bruge den 

 Der skal oprettes en elektronisk idébank 
 Informationstavler i byen skal i brug med aktuelle og mål-

rettede opslag 
 
Forslag til handlinger på længere sigt: 

 Der skal arbejdes med kommunikation og formidling, og 
Vesterhede skal finde frem til de kanaler, som passer bor-
gerne bedst - såvel de unge som familier og ældre! 
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1. Vandre- og cykelstier i den sydlige del af kommunen 
Stisystemet i den sydlige del af Billund Kommune er ikke så veludbygget 
som i den nordlige del. Det vil Vesterhede gerne samarbejde med øvrige 
lokalsamfund om at gøre noget ved. Ønskerne i Vesterhede er et velud-
bygget stisystem i området med opmærkning som kilomenter og farver.  
Udbygningen skal være til glæde for såvel lokalbefolkningen som menne-
sker i omegnsbyer og turister. Især skoleelever og cyklister kan få glæde 
af stierne. Der udtales et decideret ønske om cykelsti, der fører til Hejn-
svig. Stierne bør markedsføres med informationsmateriale. 
 
Der foreslås at nedsætte en projektgruppe på tværs af landsbyer, som kan 
arbejde med forslag til nye stier. Det vil være en god idé at høre nogle af 
de nordlige landsbyer, hvordan de har grebet opgaven an og om eventuelt 
samarbejde.  
 
2. Turisttilbud  
Alle lokalbyerne taler om at udvikle turisttilbud, men hver især har vi for 
lidt til at kunne tiltrække bred turisme. Til gengæld vil det give god me-
ning at få kortlagt turistattraktionerne og få samarbejdet med historikere 
og naturvejledere om at få formidlet styrkerne i området. Vesterhede vil 
foreslå Billund Kommune og lokalrådene et samarbejde om turisttilbud på 
tværs af lokalbyer og lokalsamfund. 
 
3. Kollektiv trafik 
Kollektiv trafik opleves som alle lokalsamfunds smertensbarn. Vesterhede 
har en opfattelse af, at vi som enkelt by ikke kommer nogen vegne med 
ønsker og forventninger. Dette er ligeledes et tema, der må samarbejdes 
om på tværs af kommunens lokalsamfund. Øget samarbejde og kontakt 
mellem byerne vil øge behovet for transport mellem byerne – ikke mindst 
blandt vores unge borgere. 
 

 

IND-

SATSER 

 
HANDLINGER Generelt – Samarbejde på tværs af landsbyer 
 
Forslag til handlinger på længere sigt: 

 Etablere samarbejde på tværs af landsbyerne f.eks. ved op-
rettelse af et koordineringsråd og en tværfaglig arbejds-
gruppe omkring udvalgte temaer 

 Etablere projektgruppe på tværs af byer omkring udvikling 
af vandre- og cykelstier i den sydlige del af kommunen 

 Etablere samarbejde med øvrige landsbyer i kommunen 
omkring turisme og markedsføring af landsbyernes særken-
de og natur 

 Etablere samarbejde om styrkelse af den kollektive trafik i 
kommunen – for at øge livskvaliteten og kommunikationen 
for ældre og unge på landet 
 
 
 



 

 28 

BILAG 1: Værktøj 
Værktøj til handleplaner 

I dette afsnit præsenteres en skabelon, som kan bruges til at be-
skrive de indsatser, som vi ønsker at sætte igang. 
 
Skabelonen nedenfor kan sikre, at man forholder sig til 5 væsentlige punk-
ter, når indsats og handling skal beskrives: 
  
1. Beskriv formålet med indsatsen så præcist som muligt - HVORFOR vil 

vi arbejde med indsatsen? 
2. Overvej og beskriv strategien dvs. - HVORDAN vil vi arbejde med ind-

satsen? 
3. Identificer, hvad vi har at gøre godt med – HVILKE RESSOURCER har 

vi? 
4. Beskriv det forventede resultatet og den forventede effekt af indsatsen 

- RESULTAT/EFFEKT  
5. Tag stilling til milepælene i projektet og beskriv TIDSPLANEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

HANDLEPLAN SKABELON 

MÅL  STRATEGI 

 

HVAD VIL VI? 

HVORFOR? 

FOR HVEM? 

 

HVORDAN? 
 

HVEM DELTAGER? 
HVAD HAR VI 

AT GØRE  
GODT MED? 
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Udviklingen af Vesterhede  

kan ses som et fornyelsestræ 

 

1. Vi ser på lokale behov og ønsker 

2. Vi samarbejder om at skabe vision og 

sætte mål 

3. Vi laver strategien for, hvordan vi vil 

arbejde os frem mod målene 

4. Vi prioriterer og igangsætter konkrete 

indsatser 

 

Borgernes bud på indsatser og hand-

lingsplaner skal således bidrage til at 

opfylde den vision og de mål, vi har sat 

os for Vesterhedes udvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTAT/ EFFEKT TIDSPLAN 

 

HVAD ER  

RESULTATET? 

EFFEKTEN? 

 

HVORNÅR SKAL VI  

HA´ NÅET HVAD? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. BEHOV = rødder 

Borgernes historier og ønsker for fremtiden 

2. VISION OG MÅL   

= stammen - 

dannes ved at se på 

borgernes behov 

3. STRATEGI = grenene 

Hvordan vi vælger at arbejde 

for at opfylde visionen 

4. INDSATSER  

= bladene 

Alle de konkrete indsatser, vi 

sætter i gang 

, 
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BILAG 1: Værktøj 
Værktøj til kortlægning af ressourcer 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I HANDLINGSPLANEN VURDERER VI, HVILKE RESSOURCER VI HAR AT GØRE GODT MED, 
NÅR VI VIL GENNEMFØRE HANDLINGEN 

 
På workshoppen den 2. april 2011 så vi på 3 typer af ressourcer, som er til rådighed i lokalområ-

det. 
 

DE GRØNNE er primære ressourcer, der findes i lokalområdet, og som man selv råder 
over og umiddelbart kan involvere: 

F.eks. den enkelte borger, en forening eller interessegruppe, et fællesareal, kirken, lokale forret-
ninger, lokale erhvervsdrivende, skoleinspektøren som privatperson 

 
DE GULE er sekunderet ressourcer, der findes i lokalområdet, men som kræver godken-

delse fra eksterne parter:  
F.eks. skolen, offentlige anlæg, biblioteket, kommunalt ansatte, museumsinspektøren 

 
DE RØDE – potentielle ressourcer, er ressourcer der befinder sig uden for området: 

F.eks. en forening eller ressourcer i et andet lokalområde, som man samarbejder med, kommunen, 
fonde, virksomheder uden for lokalområdet, landsdækkende foreninger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan blev ressourcer systematiseret  

på det aktive borgermøde den 2. april. 
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