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Landsbylivet har aldrig mistet sin charme, 
og det har aldrig været nemmere end i dag 
at bo på landet og alligevel nyde adgang 
til de store byers mangeartede tilbud. 
Men i vores dage skal landsbyerne yde en 
indsats for at tiltrække nye beboere, da ar-
bejdspladserne i takt med urbaniseringen 
i overvejende grad opstår i byerne. Faktisk 
ligger de bedste muligheder for vækst i 
landsbyerne ofte i de oplevelser, man kan 
tilbyde byboerne, når de som dagsgæster 
eller overnattende turister får lyst til at snu-
se til naturen og den stressfrie tilværelse 
fjernt fra det daglige ræs. 

For en enkelt landsby kan det være for svær en 
opgave at gøre opmærksom på sig selv. Pragtfulde 
omgivelser og initiativrige indbyggere bliver knapt 
nok bemærket, hvis den enkelte landsby prøver at 
bære budskabet ud med sin egen spinkle stemme. 
Helt anderledes derimod er det, hvis budskabet 
synges ud af flere landsbyer i kor.

Denne rapport handler om Hærvejsklyngen, som 
ligger i den nordlige del af Vejen Kommune og 
udgøres af landsbyerne Bække, Gesten, Hovborg, 
Lindknud og Gjerndrup. Hærvejsklyngen er en 
del af kampagnen Landsbyklynger, som i 2017
2019 søsætter 24 landsbyklynger fordelt over hele 
Danmark. Bag kampagnen står Realdania, DGI og 
Lokale og Anlægsfonden. Projektmidler og kon
sulentbistand herfra samt konkret støtte fra Vejen 
kommune har tilført landsbyerne de muskler, der 
skulle til for at løfte samarbejdstanken fra idé til 
handling.

De fælles rødder
Byernes fælles rødder rækker helt tilbage til bron
zealderen og vikingetiden, hvor mange mennesker 
boede langs Hærvejen, Studedrivevejen og Holme 
Å, som alle snor sig gennem klyngen. Der er i dag 
flere forhold, som binder de fem landsbyer og deres 
opland sammen. Bl.a. daginstitutioner, skoler og 
fritidsaktiviteter gør, at borgerne fra de fem lands
byer omgås hinanden i det daglige. Derudover var 
det byernes fælles ønske at arbejde med turisme 
og bosætning, som i første omgang gjorde, at de 
kontaktede hinanden angående etableringen af en 
landsbyklynge i området.     

Hærvejsklyngen blev navnet på klyngen. Det af
spejler byernes naturskønne placering i den sydlige 
udløber af den jyske højderyg. Navnet indfanger 
også den stolthed, beboerne føler over deres æld
gamle og ofte bevægende lokale historie, som har 
præget byer, landskaber og mennesker gennem 
århundreder. Det er dette rodfæstede fællesskab, 
byerne gerne vil byde velkommen til.

Klyngens landsbyer har opdaget, at de er forbundet 
gennem en aktiv og initiativrig skare af indbyggere, 
der ønsker at dele deres glæde ved det moderne 
landsbyliv med hinanden og med deres gæster og 
kommende tilflyttere. Hver især bidrager landsby
erne med deres unikke særpræg: Naturparadiset 
Hovborg, det familievenlige Lindknud, den bynære 
oase Gjerndrup, alle tiders historieby Bække samt 
det aktive og kreative Gesten. Tilsammen kan de 
det hele, når det gælder om at forkæle beboere og 
gæster med landsbylivets mange facetter.
 

1. 
INDLEDNING
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Målet med denne rapport er at styrke beslutnings
grundlaget for Hærvejsklyngen. Således skal 
rapporten danne grundlag for prioriteringer og 
beslutninger om de indsatsområder, der fremadret
tet skal arbejdes med. Det sker ved at kortlægge de 
kvaliteter og potentialer, der findes i landsbyklyn
gen, dens demografi og de interne strukturer. De 
interne strukturer belyses særligt via en borgerun
dersøgelse, som kortlægger borgernes syn på de 
udfordringer og potentialer, der findes i området, 
samt en række fokusgruppeinterviews med aktører 
i området.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup
pen for Hærvejsklyngen samt de aktive arbejds
grupper, der er, og som med tiden bliver tilknyttet 
projektet. Heri medregnes også Vejen Kommune. 
Den sekundære målgruppe består af Realdania, 
DGI og Lokale og Anlægsfonden, der er medfinan
sierende i projektet. Øvrige interessenter kan være 
kommuner og distriktsråd, der er optaget af landdi
striktsudvikling og landsbyklyngesamfund ud fra en 
borgerdrevet tilgang.

Læsevejledning
Kapitel 1 introducerer Hærvejsklyngen og rappor
ten.     

Kapitel 2 forklarer baggrunden for kampagnen 
Landsbyklynger, processen i projektet og den meto
diske tilgang til arbejdet.   
 
Kapitel 3 præsenterer de enkelte lokalområder i 
Hærvejsklyngen, deres nuværende samarbejder 
og de muligheder og udfordringer, der er i klyngen i 
dag. Derudover gennemgås klyngens demografiske 
udvikling. 

Kapitel 4 formidler resultaterne fra borgerundersø
gelsen og fokusgruppeinterviewene med udgangs
punkt i de seks fokuspunkter for landsbyklyngesam
arbejdet. 

Kapitel 5 fremlægger de fremtidige perspektiver for 
Hærvejsklyngen. Kapitlet bygger på borgerundersø
gelsen og rapportens første fire kapitler.     

Kapitel 6 opsummerer hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne fra 
borgerundersøgelsen.

1.1. MÅLGRUPPE OG LÆSEVEJLEDNING
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I Danmark er befolkningstallet stigende, 
men stigningen er ujævnt fordelt og gælder 
ikke for en række af landdistrikterne. Imens 
områderne omkring Aarhus og København 
de seneste ti år har oplevet stor vækst, 
så har en række kommuner i Nordjylland, 
Vestjylland og det sydlige Danmark samt 
ø-kommunerne oplevet en befolkningsned-
gang.1

Parallelt med denne udvikling sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammensæt
ningen. Bl.a. er gennemsnitsalderen i Danmark 
stigende. En tendens, som er tydeligst i yderområ
derne, hvor de unge flytter væk, og de ældre bliver 
tilbage.2

Det betyder et øget pres på tilpasning af den 
kommunale service, når der bliver flere ældre og 
færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommu
ner arbejder derfor som en del af den kommunale 
landdistriktsstrategi med i højere grad at udnytte 
ressourcer og sammentænke funktioner på tværs 
af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med 
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. 

Fritids og foreningslivet rammes også af de 
faldende befolkningstal i mange landdistrikter. 
Foreningerne bliver pressede i forhold til antallet af 
medlemmer, frivillige og ledere samt faciliteter med 
deraf følgende økonomiske udfordringer.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen 
I 20152016 gennemførte Realdania og DGI i sam
arbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt 
Landsbyklynger. Evalueringen af pilotprojektet viste, 
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. At 
landsbyer, som ligger i nærheden af hinanden, kan 
drage fordel af at samarbejde om og prioritere mel
lem forskellige tilbud og faciliteter. Derigennem kan 
landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsby
erne, samtidig med at den kommunale service og 
drift optimeres.3

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
videre med i Hærvejsklyngen. Det betyder, at den 
overordnede tilgang er, at landsbyer står stærkere, 
når de står sammen. At landsbyer, der samarbejder, 
kan bruges som strategisk værktøj til udvikling af 
landdistrikter.

2. 
KAMPAGNEN

LANDSBYKLYNGER 

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer i relativ nærhed til hinanden, 
som samarbejder om fælles strate-
giske mål. Det sker i en netværks-
struktur, hvor landsbyerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både 
den enkelte landsby og hele klyn-
gen. Landsbyklynger handler om 
at skabe en fælles stedsidentitet, 
socialt fællesskab og om at samles 
om fælles fysiske faciliteter og akti-
vitetsmuligheder.4
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Processen
At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab. 

Processen for etablering af en landsbyklynge 
strækker sig over 18 måneder og består af fem 
faser. 

Forud for opstart og den første fase sker en 
prækvalifikation, hvor kommunen i samarbejde med 
lokalsamfundet udarbejder den ansøgning, der 
kvalificerer optagelsen i kampagnen.

I første fase etableres klyngen med en styregrup
pe, som er ansvarlig for projektet, og som varetager 
den overordnede styring. Ligeledes kommunikeres 
projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, som 
ønsker at engagere sig i det nye samarbejde.   

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyn
gen med fokus på de potentialer, der kan styrke 
klyngens identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere fra 16 år og opefter i klyngens geogra
fi. Ligeledes etableres der i denne fase en fælles 
kommunikationsplatform.

I tredje fase arbejdes der på baggrund af kort
lægningen fra Fase 2 med en vision for den videre 
proces. Med udgangspunkt i den vision udvælges 
enkelte indsatsområder, som fremadrettet priorite
res.    

I fjerde fase udarbejdes der handleplaner og pro
jektbeskrivelser for de valgte indsatsområder.     

I den femte og sidste fase afrundes projektet, og 
der laves en strategiplan, der fungerer som pejle
mærke for den langsigtede udvikling af området.

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

Vision og  
indsats områder. Det  
strate giske fundament
2 mdr.

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE
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Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang i udviklingen af 
landsbyklynger er, at det er borgerne, som har den 
nødvendige erfaring og viden, der er afgørende for 
at kunne igangsætte de udviklingsprocesser og ju
steringer, der er brug for lokalt. Med denne metode 
er der fokus på, at forandring skal komme nedefra, 
og ejerskabet til forandring skal forblive på lokale 
hænder. Forankringen ønskes hos en bred vifte af 
de lokale aktører. 

Til projektet er tilknyttet en proceskonsulent, som 
skal være med til at inspirere de frivillige og drive 
processen, således at fremdriften sikres gennem 
alle fem faser. Proceskonsulenten skal ligeledes 
bidrage til at understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de forudbestemte fokuspunkter. Der sidder 
endvidere en kommunal repræsentant i styregrup
pen. Repræsentanten skal sørge for, at der er sam
menhæng mellem de initiativer, der sættes i gang, 
og de kommunale planer for området. I styregrup
pen for Hærvejsklyngen sidder en repræsentant fra 
Vejen Kommune. 

 
 

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer relate
ret til et område eller en geografisk lokalitet.5 Sted
bundne potentialer kan være mange ting. Det kan 
være kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed 
til storslåede naturområder eller en lokal hånd
værkstradition. Stedbundne potentialer kan også 
være lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse 
eller lokal viden og sociale netværk, der er opstået 
over tid på et sted. Der vil gennem hele processen 
være opmærksomhed på at lokalisere stedbundne 
potentialer og bringe dem i spil. Den borgerinvol
verende tilgang er en måde at invitere den lokale 
viden og de lokale værdier ind i processen omkring 
dannelsen en landsbyklynge.

Igennem de fem faser arbejdes der med seks 
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som 
er bevist betydningsfulde i arbejdet med udvikling 
af lokalsamfund.6 Fokuspunkterne fungerer som 
styringsredskaber i processen, og de er med til at 
sikre fremdrift og struktur.

DE SEKS FOKUSPUNKTER OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi
nerer på tværs af landsbyer og kendte strukturer 
og arbejder med strategiske perspektiver for 
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.  

Kommunikation
Etablering af en styrket og koordineret kommu
nikationsindsats, der sikrer relevant information 
om klyngen både internt og eksternt.       

Involvering
Involvering af borgerne via spørgeskemaunder
søgelser, borger og dialogmøder samt etable
ring af arbejdsgrupper.

Kommunesamarbejde
Etablering af et styrket samarbejde med kom
munen, så borgere og kommune i fællesskab 
optimerer den kommunale service.

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder i 
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger. 

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og arbejde med en plan for tilpasninger.
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For at kunne udvikle sig, er det afgørende, 
at klyngen er klar over, hvordan den ser ud 
i dag. I den forbindelse spiller de enkelte 
lokalområder samt deres udfordringer, mu-
ligheder og samarbejder med hinanden en 
afgørende rolle. Det samme gør klyngens 
demografi. Det vil derfor alt sammen blive 
uddybet i kapitlet her. 

3. 
HÆRVEJSKLYNGEN
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Styregruppen har beskrevet hver af de fem lokal
områder. De bliver her med udgangspunkt i deres 
styrker og potentialer hver især beskrevet enkeltvis.  

Hovborg
Hovborgs beliggenhed er nem at udpege på ethvert 
satellitbillede over regionen. Tre enorme skov
områder smyger sig som rotorblade på en propel 
omkring den lille flække med ca. 400 indbyggere 
samt omliggende gårde. Skovrejsningen under 
hedens opdyrkning i 1800tallet tog sin begyndelse 
her, og der er mange vidnesbyrd fra den tid i form 
af mindesmærker og bygninger.

Et af de store skovområder er i dag omdannet til 
Klelund Dyrepark, hvor naturen får lov til at gene
robre et kæmpe areal på 1.400 hektar. Besøgende 
kan vælge at udforske området på cykel, på heste
ryg eller til fods, og der er garanti for at møde den 
danske natur, hvor den er vildest, og hvor krondyr 
og vildsvin holder til i oprindelige omgivelser.

Naturens mangfoldighed omkring Hovborg har med 
tiden tiltrukket mange besøgende og tilflyttere. Om 
interessen gælder sjældne planter, fugle eller små
dyr, så handles skove, moser, enge og kær omkring 
Hovborg som et insidertip blandt kendere.

Men ikke kun naturen, også landsbyen selv sum
mer af liv. Stedets historiske omdrejningspunkt gen
nem snart 300 år har været Hovborg Kro, som i dag 
er kendt som kursuscenter, spise og overnatnings
sted. Gæsterne i Hovborg kan desuden bydes vel
kommen i Hovborg Hytteby, i sommerhusområdet 
eller på campingpladsen, da byen efterhånden kan 
fremvise mange gode tilbud til sine besøgende. Ud 
over naturoplevelser er det ofte de fine fiskemulig
heder, der lokker gæsterne til  hvad enten fangsten 
skal bjærges langs Holmeåens smukke breder eller 
i den veludstyrede fiskesø midt i landsbyens hjerte. 

Blandt de mange gæster, som Hovborg gennem 
årene har formået at begejstre, var der ikke få, der 
egentlig kom til området for at besøge golfbanerne i 

nærheden, Lalandia i Billund, Legolandparken eller 
det landskendte Vorbasse marked. Undertiden er 
gæster blevet til tilflyttere, og det varme fællesskab 
blandt de initiativrige hovborggensere giver ofte 
udslaget for at slå sig ned for bestandig. 

En spadseretur gennem landsbyen efterlader ikke 
tvivl om, at beboerne her kan få ting til at ske: 
Velplejede anlæg, en grøn aktivitetspark, stier og 
fritidsfaciliteter, en sportshal med landsbykøkken og 
kunstforeningens mange fingeraftryk i og omkring 
byen vidner om indbyggernes store virkelyst. Selv 
mener hovborggenserne, at landsbyens beliggen
hed midt i en vidtstrakt og storslået natur har lært 
dem, at alting kan lade sig gøre, hvis blot man står 
sammen og smøger ærmerne op.

Lindknud
Længere op ad Holmeåens dal finder man Lind
knud som et levende bevis på alt det bedste, lands
bylivet kan byde på i vores dage. Højt beliggende i 
det smukt kuperede landskab byder området på et 
væld af bedårende syn og naturoplevelser. Mange 
steder vidner fund fra sten, bronze, jern og mid
delalderen om, at mennesker gennem alle tider har 
besluttet, at det er lige her, det er godt at være. 

Samme indsigt får menneskene fortsat den dag 
i dag. Med den yngste befolkning blandt alle 
landsbyer i Vejen kommune, er Lindknud uden tvivl 
stedet, hvor børnefamilier kan få alle deres ønsker 
opfyldt.

Blandt byens stærkeste kort hører Holmeåskolen, 
en moderne landsbyskole, der kombinerer flotte 
faciliteter med trygheden i, at ingen elev kan risike
re at blive overset. Hvor godt Lindknud passer på 
sin folkeskole, fornemmer man hurtigt ved at se på 
bygningen og anlæggene omkring den, hvor sko
lens støtteforening træder til, så snart der er brug 
for en hjælpende hånd. Med et veludstyret børne
center og skolens fritidsordning kan travle forældre 
føle sig sikre på, at der dagen igennem bliver taget 
vare på deres børn efter alle kunstens regler.
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På aftener og i weekender vil der imidlertid sjældent 
være grund til at finde bilnøglen frem. Lindknud 
har et bredt udbud af fritidsaktiviteter langt ud 
over, hvad man ville forvente af en landsby af den 
størrelse. Foreningslivet holder til flere steder i byer, 
med multihallen og sportsanlæggene som de mest 
iøjnefaldende mødesteder. Ikke overraskende er 
børnene i centrum for mange af aktiviteterne, som 
også omfatter en ungdomsklub og en spejderafde
ling.

Foreningslivet har dog også rigeligt at tilbyde 
de voksne. Foranstaltninger, der arrangeres af 
Lindknuds husholdningsforening og aftenhøjskole, 
trækker jævnligt et stort publikum fra nær og fjern. 
Motion, dans, billard, jagt, motorcykelklub og mo
tocross er andre tilbud, indbyggerne kan slappe af 
med, hvis de vil nyde områdets natur eller hinan
dens selskab.

Årets højdepunkter i et tætknyttet landsbysamfund 
som Lindknud vil dog altid være de lejligheder, hvor 
fællesskabet rykker helt i centrum: Omkring sankt
hansbålet, ved Lindknud Revyens årlige show eller 
til den store sommerfest, som hører til landsbyens 
faste traditioner. Det er de tidspunkter på året, hvor 
landsbyboerne kan mærke, at det er et godt sted at 
være.

Gjerndrup
I Hærvejsklyngens sydlige del ligger den mindste af 
de fem landsbyer. Gjerndrup og omegn er hjemsted 
for nogle få hundrede indbyggere, som drager om
sorg for, at deres skønne flække ikke bliver overset.
Landsbyen er kendt over hele egnen for sin friskole, 
som siden 1990 har trodset alle naturlove om, hvor 
mange indbyggere der skal til for at holde liv i en 
skole. Når det kan lade sig gøre, er det et sikkert 
bevis for skolens konstant høje kvalitet på det fag
lige såvel som det sociale felt. Med solid forankring 
i den Grundtvig-Koldske skoletradition efterstræber 
eleverne fra 0. til 9. klasse idealet om ”det hele 
menneske”, hvor alsidig dannelse går hånd i hånd 

med kreativitet, livsglæde, samt hensyntagen og 
respekt for hinanden.

Disse værdier kan landsbyen nemt spejle sig i, og 
man fornemmer beboernes optimistiske indstilling 
til livet, når man passerer gennem den velplejede 
bebyggelse. Den strækker sig ud i det smukke 
landskab mellem bakker og åer og byder på mange 
dejlige udsigtspunkter, som ånder fred og idyl.
Inden længe vil den besøgende støde på flere 
spor efter landsbyens ihærdige skabertrang. Hvem 
havde dog troet, at denne lille plet skulle huse en 
fuldvoksen dyre og naturpark, som er spækket 
med oplevelser på hele 70.000 kvadratmeter? Eng
havens mange tilbud omfatter adskillige hjemmehø
rende og eksotiske dyrearter, som kan opleves helt 
tæt på. Parken byder derudover på spisesteder og 
legepladser, fiskesøer og grillpladser, en labyrint og 
et udsigtstårn. 

Indbyggernes forkærlighed for det gode liv i fælles
skabets tegn kommer også til udtryk på byens bold
baner og klubhus, samt i de flot anlagte stier, der 
giver adgang til naturen. Samtidigt ligger Gjerndrup 
så tæt på handelsbyen Brørup, at man nemt kan 
cykle til byens udbud af varer og serviceydelser. 
Desuden rykker den korte afstand til motorvejen 
landsdelens arbejdspladser så tæt på, at mange 
storbyboere ville være misundelige på den bekvem
me transporttid til jobbet.

Bække
Med sin anselige størrelse og centrale beliggenhed 
har den lille by Bække igennem mange år været et 
af områdets naturlige midtpunkter. Byen har aldrig 
behøvet at skabe stor opmærksomhed omkring sig 
selv, da trafikvejene til alle tider har ført rejsende og 
deres gods gennem byen.

Siden oldtiden blev kvæg, heste og handelsvarer 
ført af Hærvejen til og fra Bække, hvor det var nemt 
at krydse Holme Å. Senere voksede den travle 
landsby Bække til en driftig stationsby, mens det i 
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vores dage er busruterne, der krydser hinanden her 
i byen.

For en by som Bække er kunsten derfor ikke at 
lokke besøgende til, men at åbne deres øjne for de 
kvaliteter, som byen og dens omegn kan byde på. 
Der er mange gode oplevelser, og derfor er Bække 
den eneste af klyngens byer, der har indrettet sin 
helt egen turistinformation. Den hilser de rejsende 
velkommen lige ved rutebilstationen, hvor en skulp
tur af Niels Aage Schmidt markerer byens dybe 
historiske rødder, og hvor en Hærvejsudstilling 
giver et godt indblik i den gamle handelsrutes store 
betydning gennem tiderne.

Hvis det er historien, gæsterne er på sporet af, er 
det dog ikke de indendørs oplevelser, man skal nø
jes med i Bække. Fortiden bliver helt håndgribelig 
og nærværende, hvis man bevæger sig lidt nord for 
byen og ved Klebæk Høje går rundt blandt gravhø
je, skibssætninger og runesten fra bronzealderen 
og vikingetiden. Det er også lige her, man endnu 
kan opleve et stykke af den oprindelige Hærvej, 
som de lokale var forudseende nok til at få fredet 
for snart 100 år siden.

Fortidsminder finder man også adskillige andre 
steder i og omkring byen, ikke mindst Tyrarune
stenen foran Bække Kirke. Kirken er i sig selv en 
næsten 1.000 år gammel seværdighed, hvor den 
ene generation efter den anden har sat mangfoldi
ge kunstneriske og arkitektoniske aftryk. 

På jagten efter fortidens klenodier strejfer gæsterne 
således igennem en charmerende lille by og den 
blide natur rundt omkring den. Det er svært ikke at 
lægge mærke til, at Bække i kraft af sin størrelse 
kan kombinere landlig idyl med fine og tidssvarende 
tilbud for skole, idræt, fritid og lokal handel. 

Gesten
Hvis man går med en forestilling om, at livet i en 
landsby må være stille og kedeligt, så skylder man 

sig selv et besøg i Hærvejsklyngens østligste lands
by, Gesten. En gåtur langs den bugtede hovedgade 
med smukt anlagte vejtræer og velholdte huse 
giver de første fingerpeg om, at her bor en aktiv 
befolkning, som passer godt på deres landsby og 
hinanden. 

Landsbyens initiativlyst trak for alvor opmærksom
hed, da den lokale menighed for få år siden beslut
tede, at deres smukke middelalderkirke fortjente 
et pænere kirketårn. Inden længe stod resultatet 
klar som Gestens nye varetegn. Samme virkelyst 
har sat sit spor andre steder i og omkring landsby
en, for eksempel hvor en bypark er anlagt som et 
spændende mødested for alle, eller hvor cykel og 
vandreruter giver adgang til den omkringliggende 
natur. Her byder moser, enge, marker og skove på 
et væld af skønne naturoplevelser.

Indbyggernes store kreativitet er ikke en tilfældig
hed, men resultat af mange års levende fællesskab. 
Naturligvis hjælper det, at byen kan være stolt af 
en velfungerende skole, børnehave og SFO samt 
øvrige fælles faciliteter. De tilbud trækker gang 
på gang unge familier til byen, hvor der er både 
overkommelige boliger og byggegrunde i udvalg. 
De nye medborgere oplever hurtigt, at der i Gesten 
er plads til friske ideer og nye kræfter, og at det er 
nemt at blive del at et fællesskab, hvor man passer 
godt på hinanden.

Hvor stor landsbyens vilje til sammenhold er, fik 
omverdenen en smagsprøve af, da Gesten orga
niserede sin egen Pride Parade med godt 1.000 
deltagere fra nær og fjern. Her viste byen sit enga
gement for fællesskab, inklusion og tolerance.
Sådan opleves det vist også af de gæster, der 
lægger vejen forbi landsbyen for en kortere eller 
længere stund. Her kan de nyde et gedigent måltid 
på Gesten Kro eller indkvartere sig i Gesten Hyt
teby eller på den naturskønne campingplads med 
adgang til bålplads, stor fiskesø og golfbane. 
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Landsbyerne har i dag hver for sig gang i mange 
former af events, arrangementer og foreningsak
tiviteter. Ofte bliver de dog hverken kommunikeret 
til eller koordineret med nabolandsbyerne. Med 
deltagelsen i landsbyklyngeprojektet har landsby
erne erkendt, at de ikke kan alting selv, og at det 
kræver mange timers benhårdt frivilligt arbejde at 
indfri ambitionerne. For at ildsjælene ikke brænder 
ud, er det afgørende med den fælles indsats i form 
af Hærvejsklyngen. Det vil give de enkelte frivillige 
mulighed for at arbejde med netop det, de mener er 
interessant, og når flere kompetencer bliver bragt i 
spil på tværs af bygrænserne frigøres et overskud, 
som kommer hele området til gode.

I forhold til udviklingsområderne, så er det i forbin
delse med turisme en udfordring for byerne i Hær
vejsklyngen, at de ligger placeret et stykke væk fra 
turistmagneterne i Billund, Givskud og sommerhus
områderne på begge kyster. I forhold til bosætning 
lider området under, at mange pendlere overvurde
rer transporttiden til regionens arbejdspladser. Am
bitionen med etableringen af Hærvejsklyngen er, at 
området i fællesskab skal gøre sig positivt bemær
ket med budskabet om, at et par ekstra kilometers 
kørsel kan betale sig på mange andre parametre.   

Med etableringen af Hærvejsklyngen vil samarbej
det mellem de fem deltagende byer blive styrket. 
Samarbejdet signalerer, at man vil hinanden, og at 
man har erkendt, at det er nødvendigt, men også 
lettere at løfte i flok. 

I forhold til indsatsen omkring turismen i området er 
der et stort potentiale i forhold til den nære place
ring tæt på Billund, som årligt besøges af næsten 
to millioner turister7. Hærvejen, Studedrivevejen og 
Holme Å er gennemgående i hele klyngen, og er 
en stor ressource i forhold til at skaffe flere turister 
til området. Derudover er der i hver af landsby
erne og i områderne omkring byerne en række 
seværdigheder. Det drejer sig eksempelvis om de 
historiske spor fra Bronzealderen, Vikingetiden og 
Istiden i Bække; Københavnerplantagerne omkring 
Hovborg, Vittrup Baun uden for Lindknud; Den 
gamle jernbane, Staushede plantage og Tranekær 
mose ved Gesten; og Enghave Dyre og Naturpark 
i Gjerndrup.  

I forhold til bosætningen i området, så udgør 
klyngens placering en stor mulighed for fremtiden. 
Større byer med mange arbejdspladser som Vejle, 
Billund, Esbjerg og Kolding kan alle nås inden for 
2045 minutter. Der er derfor et godt bosætningspo
tentiale i klyngen.  

I området håber man, at klyngesamarbejdet vil æn
dre den mentale opfattelse fra, at man bor i en lille 
landsby, til at man i stedet for bor i en stor lands
byklynge bestående af fem nabolag. Man håber, 
at nye tilflyttere vil komme til, da området summer 
af liv og tilbyder et rigt foreningsliv. Man håber, at 
turister vil besøge området, fordi der er et rigt og 
varieret udbud af oplevelser, som fremstår koordi
nerede og professionelle. Og endeligt håber man, 
at borgene, som bor i området i dag, vil opleve et 
kvalitetsløft i hverdagen, fordi foreningernes tilbud 
udbredes og koordineres, og der sættes fokus på at 
lære nabobyerne at kende.  

3.1. UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

OM POTENTIALET I ET  
KLYNGESAMARBEJDE

”Et fællesskab er meget stærkere end en 
enkelt individuel person er. Og skal vores 
skoler bestå, skal vores forretninger bestå, 
skal vi have infrastrukturen til at fungere, 
jamen så er vi nødt til at stå sammen.” 

Borger i Lindknud

”Der er ingen grund til, at vi alle sam-
men tænker nyt og skal have gaming og 
e-sport alle steder. Nu var det i Gesten, 
at de har fået det til at fungere, og så kan 
vi lige så godt bare holde det der, hvor de 
gør det godt.”

Borger i Hovborg
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Der i dag i klyngen flere samarbejder, som relaterer 
sig til de offentlige institutioner i området. Fx har 
Bække og Gesten et skolesamarbejde, ligesom det 
også er tilfældet for Hovborg og Lindknud. Både 
Lindknud og Gesten har børnecentre. Gjerndrup 
har et tæt samarbejde med børn fra andre byer, der 
går på Gjerndrup Friskole. 

Også på foreningsområdet er der samarbejde 
mellem flere af landsbyerne. De har alle hver 
især et rigt foreningsliv, men samarbejder fx over 
lokalsamfundsgrænser i fodbold og gymnastik, hvor 
der er flere hold, der afvikles på tværs. Håbet er, 
at etableringen af Hærvejsklyngen vil udvide disse 

samarbejder, således at flere hold kan bibeholdes 
og bevares, at nye aktiviteter, særligt for de unge, 
kan igangsættes, og at større arrangementer på 
tværs af landsbyerne kan realiseres. 

På turismeområdet arbejder byerne i dag i høj 
grad hver for sig. Et mål med Hærvejsklyngen er at 
arbejde for en ensretning af denne indsats. Det be
tyder bl.a., at klyngen vil undersøge mulighederne 
for et samarbejde omkring et sammenhængende 
stisystem, som kan binde de fem landsbyer sam
men. Der er i den forbindelse et ønske om at gøre 
områdets seværdigheder mere synlige. 

I udviklingen af en landsbyklynge er det nødven
digt at se på en række interne forhold og faktorer. 
Blandt dem spiller særligt den demografiske udvik
ling en stor rolle.   

Hærvejsklyngens fem landsbyer Bække, Gesten, 
Hovborg, Lindknud og Gjerndrup ligger alle placeret 
i den nordlige del af Vejen Kommune, lige nord for 
motorvej E20 mellem Kolding og Esbjerg. 

Vejen Kommune det seneste årti har oplevet et 
minimalt fald i befolkningstallet. Fra 2007 til 2018 er 
befolkningstallet faldet med 38 personer, således at 
der i dag bor 42.844 borgere i kommunen. 

De næste årtier forventes befolkningstallet fortsat 
at falde med ca. samme hastighed. Med udgangs
punkt i befolkningsprognosen forventes det, at der i 
Vejen Kommune bor 42.617 indbyggere i 20458. 
 
I klyngen indgår sognene Bække, Gesten, Hov
borg og Lindknud, mens Gjerndrup er en del af 
Brørup Sogn. I 2010 blev Hovborg Sogn adskilt fra 
Lindknud Sogn. Derfor er der i resten af kapitel 3.3. 
kun data fra 2011 og frem. Der bor i dag samlet 
4.969 borgere i klyngen. I Bække Sogn, som er 
det største i klyngen, bor der 1.649, i Gesten Sogn 
1.567, i Hovborg 602, i Lindknud 868 og i den del af 
Brørup Sogn, Gjerndrup, som indgår i klyngen, bor 
der i dag 283 borgere.

I Hærvejsklyngen boede der i 2011 5.151 indbyg
gere. Klyngen har således over de seneste syv år 
mistet 182 indbyggere, hvilket svarer til en befolk
ningsnedgang på 3,5 %. 

3.2. DE NUVÆRENDE SAMARBEJDER

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
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Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne samt 
Gjerndrup Lokalsamfund målt på antallet af indbyg

gere fra 2011 til 2018. Dermed er det let at sam
menligne størrelsen på de enkelte områder. 

Det kan være svært at se, om der i sognene er 
kommet flere eller færre indbyggere i perioden. I 
den næste figur er indbyggertallene omregnet til 

såkaldte indekstal. Det gør det lettere at se udviklin
gen over tid. 

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2011-2018)

  Bække        Gesten         Lindknud        Hovborg        Gjerndrup lokalsamfund
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Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2011 
til 2018 som indekstal. Figuren tager afsæt i ind
byggertallene fra 2011 og sætter dem til 100. Hvis 
indbyggertallet er konstant over hele perioden bliver 
indekstallet ved med at være 100. Hvis indbygger

tallet er stigende i forhold til 2011 vil indekstallet 
være større end 100. Og hvis indbyggertallet er fal
dende i forhold til 2011 vil indekstallet være mindre 
end 100. 

Grafen med de indekserede tal viser, at kun Gesten 
har forøget indbyggertallet det seneste årti, mens 
Bække, Hovborg, Lindknud og særligt Gjerndrup 
har mistet indbyggere. 

Ud over at se på hvordan antallet af indbyggere har 
ændret sig, er det også relevant at se på aldersfor
delingen og gennemsnitsalderen.

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN – INDEKSTAL (2011-2018)

  Bække        Gesten         Lindknud        Hovborg        Gjerndrup lokalsamfund
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2011 2018

ALDERSFORDELING FOR OMRÅDET (2011 OG 2018)

Figuren viser hvor stor en andel af det samlede 
indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 

udgør. Tallene er beregnet samlet for hele klyngen i 
2011 og 2018. 

Der er i perioden for 2011 til 2018 procentvis blevet 
færre småbørn (06 år) og færre børn i den sko
lepligtige alder (716 år). Derimod er der kommet 
en større andel af unge (1725 år) og ældre (65+). 
Andelen af voksne i den arbejdsdygtige alder 
er uændret. Sammenlignet med andre klynger i 
Kampagnen har den procentuelle fordeling mellem 
borgerne i de fem aldersgrupper kun ændres sig i 
et meget begrænset omfang. I størstedelen af de 
øvrige klynger landet over ses den samme udvik

ling oftest langt mere tydeligt. Aldersfordelingen er 
derfor relativ stabil i Hærvejsklyngen. Dog skal det 
være et opmærksomhedspunkt, da ændringer i be
folkningssammensætningen kan få stor betydning 
for eksempelvis den fremtidige kommunale service. 
Særligt faldet af børn (016 år) og stigningen af æl
dre (+65 år) har her stor betydning. Grundlaget for 
institutioner og skoler bliver mindre, og udgifterne til 
de ældre større.
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne i 
de fire sogne Lindknud, Bække, Hovborg og Gesten 
for hvert år i perioden fra 2011 til 2018. Derudover 
viser figuren gennemsnitsalderen for de fire sogne 

lagt sammen og gennemsnitsalderes for hele landet 
i perioden. Det har ikke været muligt at inddrage 
tallene for Gjerndrup på baggrund af de fremsendte 
aldersgrupperede tal fra Vejen Kommune.   

Den samlede gennemsnitsalder i de fire sogne i 
klyngen var i 2011 38,6 år. I 2018 er den steget til 
40,5 år. Til sammenligning var gennemsnitsalderen 
i Danmark i 2011 40,4 år, mens gennemsnitsalde
ren i 2018 er steget til 41,5 år. Dermed er gennem
snitsalderen over de seneste syv år steget med 1,9 
år i de fire sogne, mens den på landsplan ’kun’ er 
steget med 1,1 år. I dag er gennemsnitsalderen i de 

fire sogne i klyngen lige under landsgennemsnittet, 
men fortsættes tendenslinjerne vil gennemsnits
alderen i de fire sogne i klyngen i 2025 overstige 
gennemsnitsalderen på landsplan. Grafen viser 
endvidere, at gennemsnitsalderen i de fire sogne 
ligger meget tæt på hinanden. Det tyder derfor på 
en relativt ens befolkningsgruppe i klyngen.  

GENNEMSNITSALDER (2011-2018)
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommuner, lokale for-
eninger, institutioner, organisationer og ikke 
mindst borgerne, som har en helt afgørende 
betydning for en landsbyklynges udvikling 
og succes. Det er borgerne, der ved, hvor-
dan hverdagslivet fungerer, og hvilke behov 
og ønsker, der er. 

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalområ
de er der gennemført en borgerundersøgelse, som 
er foretaget som en elektronisk spørgeskemaunder
søgelse. Derudover er der gennemført tre fokus
gruppeinterviews med hhv. erhvervslivet, turistaktø
rerne i området og en gruppe borgere. 

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Ligeledes spørges 
der ind til potentialer, udfordringer og samarbejde 
på tværs mellem nabobyerne. Der er i undersøgel
sen lagt vægt på de seks fokuspunkter: organise
ring, kommunikation, involvering, kommunesamar
bejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

4. 
HVAD MENER BORGERNE

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden 4. 
april til 29. april 2018.

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og sendt 
ud via eBoks og fjernprint. Den kunne ligeledes 
tilgås på klyngens egen facebookside samt alle 
fem byers lokale facebookside og hjemmesider. 
På Facebook har klyngen også reklameret for 
undersøgelsen og opfordret klyngens borgere 
til at svare på spørgsmålene. Bl.a. gennem 
en konkurrence med flere forskellige præmier. 
Infoskærme og Skoleintra er blevet aktiveret i 
flere byer, og undersøgelsen er blevet nævnt ved 
flere arrangementer som eksempelvis fælles
spisninger.  

Antal besvarelser
I alt har 1.024 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er sendt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen (i alt 4.336 borgere). Derudover har 
ejere af fritidshuse i klyngen haft mulighed for at 
besvare spørgeskemaet. Den samlede svarpro
cent er 23,6 %.  

Køn
56 % af respondenterne er kvinder, mens 44 % 
er mænd.  

Bopæl
Det samlede antal besvarelser er kommet fra 
følgende områder: Bække (30 %), Gesten (29 %), 
Lindknud (17 %), Hovborg (15 %) og Gjerndrup  
(7 %). De sidste 2 % kommer fra personer, som 
har fritidshus i området.

I hver af de fem byer har svarprocenten været 
som følger: Bække (18,4 %), Gesten (18,6 %),  
Lindknud (19,8 %), Hovborg (25,7 %) og  
Gjerndrup (26,5 %).     

52 % og dermed over halvdelen af respondenter
ne har boet i klyngen i mere end 20 år. 22 % har 
boet der mellem 10 år og 20 år, mens 26 % har 
boet der i mindre end 10 år.  

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
49,5 år.
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
til lokalområdet giver folk lyst til at engagere sig i 
udviklingen, og tilfredshed er med til at fastholde 
befolkningen. 

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

I det følgende kapitel vil borgerundersøgelsens re
sultater blive fremlagt og gennemgået. Teksten med 
fed skrift citerer formuleringen fra spørgeskemaun

dersøgelsen. I parentes (n) er antallet af borgere, 
der har besvaret spørgsmålet, angivet. Resultater
ne er angivet i procent. 

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N=978)

Med 91 % af respondenterne, som er enten helt enige 
eller enige i udsagnet, er der generelt stor tilfredshed 
med at bo i området. 5 % er ikke tilfredse. 

Samlet

Helt enig og enig – 91 %

Helt uenig og uenig – 5 %

Ved ikke – 4 %

Helt enig 43 %

Enig 48 %

Uenig 4 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 4 %
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Samlet set føler 41 % tilknytning til hele landsbyklyn
gens område, mens næsten halvdelen (44 %) ikke 
gør. 15 % ved ikke, om de føler tilknytning til hele 
området. 

78 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 14 % gør 
ikke, og 8 % ved det ikke. 

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET,  
SOM HÆRVEJSKLYNGEN DÆKKER (N=975)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=978)

Samlet

Samlet

Borgernes tilknytning til det sogn, de bor i, er 
væsentlig stærkere end til klyngen som helhed. 
Det er ikke overraskende, da et sogn er en histo
risk enhed, som de fleste er vokset op med, mens 
landsbyklyngen er en ny enhed, som er i gang med 

at opbygge en ny fælles identitet på tværs af sog
negrænserne. Skal klyngen lykkes som en samlet 
enhed, skal der derfor arbejdes med at udvikle en 
følelse af fælles identitet på tværs af de eksisteren
de sognegrænser. 

Helt enig 6 %

Enig 35 %

Uenig 31 %

Helt uenig 13 %

Ved ikke 15 %

Helt enig  34 %

Enig 44 %

Uenig 10 %

Helt uenig 4 %

Ved ikke 8 %

Helt enig og enig – 41 %

Helt uenig og uenig – 44 %

Ved ikke – 15 %

Helt enig og enig – 78 %

Helt uenig og uenig – 14 %

Ved ikke – 8 %
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Respondenternes svar fordeler sig bredt på de for
skellige svarkategorier. Det er derfor meget forskelligt, 
hvorfor respondenterne bor, hvor de bor. Familie og/
eller venner i området (34 %) fremhæves af flest som 

årsag til bosætning i klyngen. Under ’Andet’ nævner 
flere bl.a., at de er flyttet permanent i deres fritidshus, 
som ligger i klyngen. 

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=595)

Født og opvokset i området

Familie og/eller venner i området

Arbejde eller ens families job 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

Sammenhold og fællesskab/kvaliteten ved at bo i et 
mindre lokalområde

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (områdets kultur og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

%

         24 %

      34 %

             26 %

     28 %

3 %

       29 %

     28 %

 9 %

            26 %

   10 %

0 5 10 15 20 25 30 35
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HVAD ØNSKER DU ELLER SAVNER 
DU I DIT LOKALOMRÅDE? (N=609)

I alt 609 borgere har indgivet 776 forslag. Neden
stående overskrifter er af styregruppen sat i priori
teret rækkefølge efter hvor mange, der har svaret 
med ønsker/afsavn inden for det givne område. 

• Det markant største område er offentlig trans-
port, hvor 146 borgere skriver, at de ønsker for
bedret kollektiv trafik – både i form af forbindelser 
og flere afgange. 

•  Den andenstørste kategori er fritid/aktiviteter 
med 69 besvarelser. Herunder er der særligt 
fokus på flere aktiviteter til børn og unge samt 
flere aktiviteter og muligheder inden for sport og 
motion. 

•  Kategorien, bysanering, har 48 besvarelser, som 
særligt fokuserer på nedrivning eller renovering 
af forsømte huse og bygninger. Desuden er der 
ønske om, at byernes offentlige steder bliver ved
ligeholdt bedre, og at der generelt bliver ryddet 
op i byen.

•  Der er 47 besvarelser, som vedrører ønske om 
mere kommunal opbakning og engagement. 
Mange svarer, at de føler sig nedprioriteret i 
forhold til kommunens større byer og ønsker at 
kommunen gør sig mere synlig.

•  42 af besvarelserne vedrører adgang til natur, 
hvoraf 25 af disse udtrykker ønske om bedre 
stiforbindelser i naturen. Herudover er der også 
ønsker om mere skov og flere bademuligheder.

•  Også 42 besvarelser drejer sig om bolig og byg-
geri i byerne. 16 af disse foreslår nye boformer 
– herunder særligt ældreboliger – og 16 udtrykker 
ønske om, at der kommer flere nye byggegrunde.

•  Der er i undersøgelsen 38 besvarelser, som ved
rører ønsker om et forbedret lokalt fællesskab 
og sammenhold. Der gives udtryk for et relativt 
socialt opdelt lokalsamfund og ønske om flere 
fælles tiltag og arrangementer.

•  36 besvarelser udtrykker ønske om nye cykelsti-
er. 

•  Der er 34 besvarelser, som udtrykker ønske om 
flere butikker og mere byliv.

•  Skole har fået 31 besvarelser og vedrører behov 
for en ny skole efter lukning, og bevaring af sko
len i de byer, hvor den stadig findes.

•  21 borgere har udtrykt ønske om større lokal 
opbakning og engagement, hvor borgerne i 
samarbejde skaber og støtter aktiviteter i byerne. 

Et er, hvorfor respondenterne bor i klyngen. Noget 
andet er, hvad de ønsker, deres lokalområde i frem
tiden skal tilbyde. Derfor har styregruppen valgt at 
spørge borgerne om, hvad de ønsker eller savner i 
deres lokalområde.  
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HVAD ØNSKER DU ELLER SAVNER DU I DIT LOKALOMRÅDE? (N=609)

Offentlig transport

Fritid/aktiviteter

Bysanering

Kommunal opbakning og engagement

Adgang til natur

Bolig og byggeri

Lokalt fællesskab og sammenhold

Cykelstier

Butikker og byliv

Skole

Lokal opbakning og engagement

Legeplads

Motorvej  vished

Kommunikation og markedsføring

Nye borgere

Arbejdspladser og erhverv

Indkøbsmuligheder

Infrastruktur

Børnepasning

Fart og støjkontrol

Kultur

Foreningsliv

Andet

Ingenting/ved ikke
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42 % tror, at befolkningstallet vil stige, mens 34 % 
forventer det modsatte. Med 24 % er det cirka hver 
fjerde, som ikke ved det. Det bliver interessant at 

se, hvordan Vejen Kommune og Hærvejsklyngen 
i samarbejde kan udvikle det potentiale, der er i 
området.

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=942)

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet som tidligere 
omtalt faldet med ca. 70 borgere i klyngen. En 
udvikling, som forventes at fortsætte de kommende 

årtier. Set i lyset af det, er det interessant at under
søge, hvordan borgerne selv forestiller sig udviklin
gen fremadrettet.

Helt enig  11 %

Enig 31 %

Uenig 27 %

Helt uenig   7 %

Ved ikke 24 %

Samlet

Helt enig og enig – 42 %

Helt uenig og uenig – 34 %

Ved ikke – 24 %

OM AT UDNYTTE  
POTENTIALET I KLYNGEN

”Jeg tror fremover om 15-20 år, så er jeg 
sikker på, at det område herude det ikke 
er udkants-Danmark længere. Der flytter 
folk fra Vejen, de flytter fra de store byer 
og herud, dem der kan. Vi kan lige så godt 
forberede os på, at de kommer.”

Turistaktør i Lindknud
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81 % mener, at fordelene ved at bo i en lille by er 
større end ulemperne. 11 % er uenige og 8 % ved 
det ikke.  

FOR MIG ER FORDELENE VED AT BO I EN LILLE BY STØRRE END 
ULEMPERNE (N=942)

Helt enig  32 %

Enig 49 %

Uenig 9 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 8 %

Kan Hærvejsklyngen få det budskab formidlet 
videre til potentielt nye tilflyttere, så har de et stærkt 
argument for bosætning i området. I den forbindel

se vil det være relevant at inddrage statistikken om, 
at 91 % af borgerne er tilfredse med at bo, hvor de 
bor.  

Samlet

Helt enig og enig – 81 %

Helt uenig og uenig – 11 %

Ved ikke – 8 %

OM AT BO I  
HÆRVEJSKLYNGEN

”Noget af det, som jeg synes er attraktivt 
ved at bo i de her små samfund – det kan 
godt være at det tager en time at hente 
en liter mælk nede i brugsen, men du har 
mødt så mange mennesker på din vej, og 
det giver da også noget. Det gør du ikke, 
hvis du bor inde i Kolding.”

Borger i Bække
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4.3. ORGANISERING 
Det er organiseringen af samarbejdet mellem 
lokalområderne, som danner fundamentet for den 
udvikling, der sker i Hærvejsklyngen. Målet med or
ganiseringen er at skabe en struktur, som muliggør 
et samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der 
i fællesskab arbejdes med de langsigtede perspek
tiver. Derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, 
medmindre organiseringen er på plads.

Som tidligere nævnt er der flere eksempler på sam
arbejder i klyngen. Det drejer sig fx om skolerne og 
idrætsforeningerne. Samarbejdet både her og på en 
lang række andre områder er dog noget, som kan 
blive både udvidet og forbedret. På den baggrund 
er det relevant at se på, hvordan borgerne vurderer 
det nuværende samarbejde og udgangspunktet for 
et stærkere samarbejde i fremtiden.

Over halvdelen (51 %) svarer, at de ikke ved, om 
samarbejdet på tværs af landsbyerne i dag er 
velfungerende. Det vidner om et svagt kendskab til 
de eksisterende rutiner. 28 % mener, der er et godt 

samarbejde, mens 21 % er uenige. Alt i alt viser det 
et broget billede med plads til både forbedring og 
forandring. 

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=911)

Helt enig    2 %

Enig 26 %

Uenig 18 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 51 %

En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Det mener 32 
% af respondenterne dog ikke, at landsbyerne i dag 
er gode til. 29 % synes, der sker en deling af viden, 
mens 39 % ikke ved det. Der er således også her 

meget delte meninger blandt respondenterne. Det 
kan konkluderes, at der er et stort forbedringspo
tentiale, når 71 % samlet set svarer, at de ikke ved, 
hvordan delingen af information fungerer, eller at 
den fungerer dårligt.

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE TIL 
AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=911)

Helt enig  3 %

Enig 26 %

Uenig 26 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 39 %

Samlet

Helt enig og enig – 28 %

Helt uenig og uenig – 21 %

Ved ikke – 51 %

Samlet

Helt enig og enig – 29 %

Helt uenig og uenig – 32 %

Ved ikke – 39 %
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80 % af respondenterne er enige i, at et samarbej
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. 5 % er 
uenige, og 15 % svarer ved ikke. 

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=922)

Helt enig  27 %

Enig 53 %

Uenig   5 %

Helt uenig   0 %

Ved ikke 15 %

Det er helt afgørende for klyngen, at borgerne bak
ker op om en stærk koordinering på tværs. Uden 
borgernes tro på det vil det ikke være muligt at 
skabe en stærk landsbyklynge. 80 % og dermed fire 
ud af fem borgere bekræfter, at de ser samarbejde 

som vejen frem, og at landsbyerne står stærkere, 
når de står sammen. Det giver styregruppen og pro
jektet som helhed en stor opbakning fremadrettet. 
Dog er det vigtigt, at de resterende 20 % overbevi
ses om det samme. 

Samlet

Helt enig og enig – 80 %

Helt uenig og uenig – 5 %

Ved ikke – 15 %
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4.3.1. ORGANISERING I HÆRVEJSKLYNGEN
Styregruppen organiseres med et formandskab, der 
minimum består af en lokal formand, en kommunal 
næstformand og en kommunikationsansvarlig (og 
en kasserer). I Hærvejsklyngens styregruppe skal 
der derudover sidde to personer pr. by fast, evt. 
suppleret med et ekstra medlem til hver by. Eller 
flere efter behov. Byerne kan skifte ud og rotere 
blandt deres medlemmer, som de vil. Byerne sørger 
selv for, at alle repræsentanter er opdateret på 
information. 

Hver by kan løbende hente nye kræfter ind i sty
regruppen, hvis det bliver aktuelt pga. tidsmangel, 
eller hvis der er brug for nye kompetencer eller ny 
energi. Styregruppen kan i løbet af perioden trække 
på arbejdsgrupperne efter behov i forhold til de 
konkrete opgaver, der ligger på bordet. 

Der er på nuværende tidspunkt etableret to arbejds
grupper: Kommunikationsgruppen og Turismegrup
pen.

Kommunikationsgruppe
Her skal der arbejdes med at sikre kommunikation 
og information mellem alle fem byer og opland, så 
alle hører om, hvad der sker af aktiviteter og tiltag 
og andre vigtige nyheder over hele klyngen. Byerne 
skal også arbejde for, at de mange gode historier 
fra hele området bliver fortalt til omverdenen.

Kommunikationsgruppen har stået for den brede 
udadvendte kommunikation om klyngen og klyn
gens aktiviteter. Den første og vigtigste opgave har 
været at udbrede kendskabet til klyngen, og det er 
lykkedes rigtig godt via både lokale og regionale 
medier.

Turismegruppe
Her skal der arbejdes med finde nye måder hvorpå 
borgerne kan hjælpe hinanden på tværs af byerne 
med at fremhæve turismetilbud, kultur og natur, til
trække flere turister, og sørge for at områdets gæster 

OM AT KENDE  
HINANDEN I KLYNGEN

”I forhold til erhvervslivet har jeg tænkt me-
get over, at jeg jo synes, at det egentlig er 
lidt bekymrende, at hvis vi bare tager inden 
for vores eget lokalområde i Gesten, hvor 
få der egentlig snakker sammen. Altså, vi 
kender måske ikke engang hinanden.” 

Erhvervsaktør i Gesten
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bliver lidt længere, og får det bedst mulige besøg.
Turismegruppen er allerede i gang med en række 
byvandringer, der afholdes før og efter sommerferien. 

Under Turismegruppen er der etableret en stigrup
pe, der i samarbejde med specialestuderende Trine 
Theede fra Københavns Universitet, står for at 
udarbejde et første udkast og inspirationsmateriale 
til, hvordan sti og markveje kan etableres på tværs 
af klyngen for at binde området bedre sammen til 
gavn for beboere og turister.

Foruden de to nuværende arbejdsgrupper er der 
allerede planlagt etablering af yderligere tre ar
bejdsgrupper.

Borgerinvolveringsgruppe
Gruppen skal være med til at planlægge borgermø
der og aktiviteter. De aktive i denne gruppe skal 
have lysten til at engagere mennesker og motivere 
til deltagelse og meget gerne have erfaring med 
rekruttering af frivillige. Grundlæggende handler det 
om at være en god ambassadør for området/byen 
og projektet.

Bosætningsgruppe
Her skal der arbejdes med, at byerne i fællesskab 
skal finde nye og opfindsomme måder, hvorpå man 
sam men kan tiltrække nye borgere i de fem byer. 
Hvordan kan man tage godt imod dem, så de hur
tigt føler sig hjemme og som en sammentømret del 
af lokalsamfundet? Gruppen kan også eks. arbejde 
med nye boformer og hvordan det strategiske sam
arbejde med Vejen Kommune skal udbygges.

Kend din klynge
Her skal der arbejdes med, at borgerne lærer hin
anden bedre at kende på tværs af byer og men
nesker. Indbyggerne i klyngen skal vide mere om, 
hvordan de kan bruge hinandens aktivitetstilbud og 
mødesteder – for på den måde at udnytte ressour
cerne bedre. 

Under ”Kend Din Klynge” laves der en Ungegruppe. 
Den er for alle mellem 12 og 21 år, som vil være 
med til at skabe nogle aktiviteter og tiltag særligt for 
unge sammen med andre unge i de fem byer. 

STIGRUPPE

STYREGRUPPE

ORGANISATIONSDIAGRAM FOR HÆRVEJSKLYNGEN

KOMMUNIKATIONS-
GRUPPE

TURISME- 
GRUPPE

KEND DIN
KLYNGE

BOSÆTNINGS- 
GRUPPE

BORGER-
INVOLVERINGS- 

GRUPPE

UNGEGRUPPE

  NUVÆRENDE ARBEJDSGRUPPER

  FORVENTEDE FREMTIDIGE ARBEJDSGRUPPER
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4.4. KOMMUNIKATION
En god og tværgående kommunikation er med til at 
styrke de fem lokalområder og klyngen som en hel
hed. Derfor er en forbedret og koordineret kommu
nikationsindsats meget vigtig i klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan styregrup
pen og kommunikationsgruppen få inspiration til, 
hvordan de bedst kommunikerer med borgerne. Det 
samme gør sig gældende for eksempelvis for
eningerne i området. Derfor bliver borgerne spurgt 

ind til deres nuværende vaner og fremtidige ønsker, 
når de søger informationer.

65 % af respondenterne havde hørt om Hær
vejsklyngen, før de deltog i borgerundersøgelsen. 
Klyngen har derfor været dygtige til at sprede 
kendskabet til det nye samarbejde. De 65 % blev 
efterfølgende spurgt til, hvorfra de havde hørt om 
klyngen. Alle respondenter blev ligeledes spurgt til, 
hvordan de fremadrettet ønsker at indhente oplys
ninger om lokale forhold. 

Når borgerne skal angive, hvorfra de har hørt om 
klyngesamarbejdet, peger de fleste på Facebook  
(54 %), lokale aviser (44 %) og gennem samtale 
med andre personer fra lokalsamfundet (40 %). 
Under ’Andet’ nævnes særligt fire forskellige medier: 
et indslag i TV Syd, en reklamestander i Brugsen, et 
radioindslag og et fællesmøde i Bække. 

Fremadrettet foretrækker borgerne fortsat at holde 
sig orienteret om udviklingen i lokalområdet via 
Facebook (49 %) og lokale aviser (40 %). Derudover 
ønsker respondenterne fremadrettet ligeledes at ind
hente information om lokale forhold gennem mails/
nyhedsbreve (38 %) og en lokal hjemmeside (26 %). 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=585)      

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=899)   

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

App med lokale nyheder

Andet
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Respondenternes besvarelser viser et broget, men 
meget specifikt informationsbehov blandt borger
ne, som Hærvejsklyngen i fremtiden kan målrette 
deres budskaber ud fra. Eksempelvis må det med 
udgangspunkt i besvarelserne være en klar anbefa
ling, at formidlingen på Facebook (@Hærvejsklyn
gen) fortsætter, at der etableres et samarbejde med 
de lokale medier9, at der produceres et nyhedsbrev 
fra klyngen, og at en fælles hjemmesideplatform 
oprettes.   

Klyngen har bl.a. udbredt kendskabet til det nye 
samarbejde gennem flere artikler i Jyske Vestky
sten, TV indslag i TV Syd og indslag i P4 Syd. 
Derudover kan nævnes deltagelse i fundraisings
arrangement i Vejen Idrætscenter arrangereret af 
trekantsområdet samt borgemøde i Hærvejshallen 
med deltagelse af borgmesteren for Vejen Kommu
ne, Egon Fræhr.   

OM FÆLLES  
KOMMUNIKATION

”Vi skal ud og forklare folk, hvad det er, 
det drejer sig om det her – at det er vores 
eksistensgrundlag, det drejer sig om. Vi 
kan selv bestemme, om vi vil sætte os 
ned og vente på, at landsbyen dør, eller 
om vi vil tage kampen og så sige, jamen 
hør; det kan godt ske, der er noget, der 
hedder Vejen, og det kan godt ske, der er 
noget, der hedder Brørup, men vi er altså 
en klynge herude, og vi står sammen, og vi 
har et godt samarbejde og en masse ting 
at tilbyde. Vi har skoler, god pendlerinfra-
struktur, billige boliger og en time til mange 
hovedbyer.” 

Borger i Lindknud
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=396)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TVudsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet

4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere, som aktivt involverer sig og vil yde en frivil
lig indsats.10 Uden et stærkt frivilligt engagement er 
det vanskeligt at skabe udvikling i Hærvejsklyngen. 
Det er derfor vigtigt at kortlægge kulturen og moti
vationen for frivilligt arbejde, da det giver klyngen et 
vigtigt redskab til at motivere nye frivillige. 

93 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, 
at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne 
i området skal overleve. Det viser, at borgerne er 
meget bevidste om deres afgørende rolle i forhold 
til at sikre landsbyernes overlevelse. Det er derfor 
et vigtigt argument i den fremtidige rekruttering af 
nye frivillige.

44 % af respondenterne fra Hærvejsklyngens bor
gerundersøgelse laver i dag frivilligt arbejde. Det er 
3 procentpoint mere end på landsplan, hvor  
41 % af befolkningen deltager i frivilligt arbejde.11

Hærvejsklyngen har derfor et godt udgangspunkt 
for det videre arbejde med at få involveret endnu 
flere borgere. 

78 respondenter giver direkte udtryk for, at de 
gerne vil kontaktes med henblik på at høre mere 
om mulighederne for at blive frivillig i klyngen. Det 
giver styregruppen et skub fremad i arbejdet med 
at engagere borgerne, og det viser, at der er et 
potentiale for at involvere endnu flere i den lokale 
udvikling. De 78 respondenter er blevet kontaktet 
pr. mail og vil løbende blive informeret om, hvordan 
de kan bidrage med deres interesseområder og 
kompetencer ind i klyngen.

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor 
bliver de borgere, som svarer, at de deltager i frivil
ligt arbejde, spurgt til deres baggrund herfor.12

Respondenterne motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen (61 %). Herefter kommer det, at 
de blev opfordret/valgt til det (50 %) og deres ønske 
om at deltage i et socialt fællesskab (47 %). Under 

’Andet’ nævner flere, at de er vokset op med for
eningsarbejde og ser det frivillige engagement som 
en naturligt del af livet.  
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At deltage i et socialt fællesskab (66 %) samt det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (64 

%), er klart det mest betydningsfulde udbytte ved at 
lave frivilligt arbejde for borgerne i Hærvejsklyngen. 

Det er bemærkelsesværdigt, at respondenterne 
i så udpræget grad peger på det sociale fælles
skab som det mest værdifulde aspekt ved frivilligt 
arbejde, da det i den indledende fase af det frivillige 
engagement ’kun’ er det tredje vigtigste. Ligeledes 
er det påfaldende, at den personlige interesse for 
sagen, og det at gøre noget konkret på områder, 
som interesserer den enkelte, bliver mindre vigtigt, 
når først man er i gang med det frivillige arbejde. 

Sammenlignes ovenstående besvarelser ligeledes 
med landsdækkende undersøgelser, så er det i 

denne forbindelse særligt interessant at se på det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet. 
Hvor det er det der sammen med deltagelsen i det 
sociale fællesskab i Hærvejsklyngen giver det stør
ste udbytte, så er det i de landsdækkende under
søgelser det, som giver det tredjehøjeste udbytte.14 
På den måde viser respondenternes besvarelser, 
at det lokale engagement er større i klyngen end på 
landsplan. 

Jo bedre Hærvejsklyngen kender borgernes moti
vationsfaktorer, desto bedre kan de henvende sig 
til nye frivillige og invitere dem ind i samarbejdet. 
Med udgangspunkt i ovenstående kan det derfor 
konkluderes, at det i rekrutteringen af frivillige i 
Hærvejsklyngen er afgørende, at de har interesse 
for sagen, at de bliver opfordret til at engagere sig, 
og at det sociale fællesskab prioriteres. Der ligger 
derfor en vigtig opgave for klyngen i at få bragt disse 
elementer i spil, da det kan have betydning, når der 
skal rekrutteres nye frivillige.

Ser man på de landsdækkende undersøgelser på 
området, så angiver eksempelvis 46 %, at enga

gementet udsprang af deres egen interesse.13  
I Klyngen er der derfor 15 procentpoint flere frivillige, 
som begyndte på grund af deres egen interesse for 
sagen. Det kan derfor anbefales, at Hærvejsklyngen 
i højere grad, end det er tilfældet i dag, opfordrer 
enkelte af områdets borgere til at bidrage med deres 
specifikke kompetencer inden for områder, som 
interesserer dem.

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige udbyt
te, borgerne får, når først de er begyndt. 

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=394)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

Jeg bliver mere tilfreds med mig selv, når jeg hjælper andre

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

Jeg kan få kontakter, som kan hjælpe mig senere i livet

Andet
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet 
spiller samarbejdet med kommunen en vigtig rolle. 
I styregruppen deltager en kommunal repræsentant 
fra Vejen Kommune på møderne, og kommunen 
fungerer som økonomisk bidragsyder til klyngen. 
Uden kommunens opbakning kan klyngen derfor 
ikke etableres. 

Men hvordan beskriver Vejen Kommune selv deres 
syn på borgerinddragelse, frivillighed og civilsam
fundets rolle i udviklingen af det aktive medborger
skab? 

Kommuneplan 2017
Vejen Kommune beskriver i deres Kommune
plan 2017, hvordan de understøtter udviklingen i 
lokalsamfundene ved at have fokus på den lokale 
selvudvikling med udgangspunkt i de lokale styrker 
og ressourcer. Bl.a. står der:

”I nærmiljøerne skal der være plads til for-
skellighed og mulighed for lokal indflydelse 
og inddragelse. Vejen Kommune ser det 
desuden som en vigtig opgave at understøt-
te de lokale initiativer for at medvirke til at 
fastholde bæredygtige lokalsamfund.” 15

Derudover lægger Vejen Kommune vægt på, at 
udviklingen i lokalområderne skal bygge på en kort
lægning af de enkelte byers kvaliteter og udviklings

muligheder. Netop det er nærværende rapport med 
til at understøtte.

Endeligt beskriver kommunen, at de ønsker, at 
netværket mellem byerne skal styrkes: 

”Vi vil understøtte, at borgere deltager i 
aktiviteter på tværs af de gamle sogne-
grænser.” 16

Sådan lyder det eksempelvis i Kommuneplan 2017. 
Det er med til at underbygge, at kommunen bakker 
op omkring klyngeprojektet, da Hærvejsklyngen 
netop i fremtiden skal arbejde for et stærkere sam
arbejde mellem de deltagende fem lokalområder. 

Vejen Byråd har i 2017 udpeget frivillighed som et 
indsatsområde. I Frivillighedsstrategi 2016 beskri
ver kommunen, at samarbejdet med de frivillige 
bl.a. er grundlagt på, at kommunen rådgiver og 
sparrer med de frivillige, hvor behovet opstår.17

Vejen Kommune har altså beskrevet, at de priori
terer samarbejdet med borgerne og samarbejde 
på tværs mellem lokalsamfund. For at kortlægge 
borgeres kendskab til de kommunale ambitioner 
om borgerinddragelse, bliver borgerne spurgt til 
deres kendskab til samarbejdet mellem borgere og 
kommune.
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VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DEN SER OG 
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE? DET KAN FX 
VÆRE I EN POLITIK, DER BESKRIVER SAMARBEJDET MED BORGERNE 
(N=889)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

79 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til 
kommunens syn på samarbejdet med borgerne.  

12 % ved, at der findes noget, mens 9 % ikke tror, 
det er beskrevet.

Trods den førnævnte Kommuneplan 2017 og Frivil
lighedsstrategi 2016, er det langt fra alle borgere, der 
er klar over, hvordan man kan få indflydelse på den 
lokale udvikling. Resultatet er ganske interessant, 
idet fire ud af fem respondenter reelt ikke er klar 
over, i hvilken grad samarbejdet mellem borgere og 
kommune er prioriteret, og hvad rammerne for det er 
fra kommunens side. 

Kommunen er repræsenteret i styregruppen for 
klyngeprojektet, og det bliver derfor en vigtig opgave 
at få kommunikeret, at klyngesamarbejdet er et aktivt 
og strategisk vigtigt samarbejde mellem borgere og 
kommune.
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4.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Ofte bliver et mødesteds betydning først synlig, når 
det lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot forsvinder der 
et sted med en funktion, der forsvinder også et rum 
for socialt samvær. I dagligdagen styrker møde
steder det personlige netværk og fællesskabet blandt 
borgerne. Mødesteder har således stor betydning for 

den enkeltes sundhed og velbefindende. Sådan er 
det også for borgerne i Hærvejsklyngen.

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder.18

FORMELLE  
MØDESTEDER
Formelle mødesteder er 
designet oppefra til bestemte 
aktiviteter. Man mødes med 
en forventning om et forudbe
stemt læringsudbytte, og det 
er planlagt, hvad man mødes 
om. Deltagerne har derfor en 
formel rolle som eksempelvis 
menighedsmedlem, elev eller 
foreningsmedlem.

Eksempler på disse møde
steder er kirken, skolen eller 
hallen. 

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer oftest med et for
mål, men man mødes tilfældigt 
og snakker om løst og fast. 
Der er ikke et forudbestemt 
læringsudbytte.

Eksempler på disse mødeste
der er købmanden og gen
brugsstationen.

 

TREDJE  
MØDESTEDER
Tredje mødesteder er steder, 
hvor det sociale samvær er det 
primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsud
byttet er. 

Eksempler på tredje mødeste
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.

OM MØDESTEDER  
I KLYNGEN

”Vores mødesteder er, hvis vi starter oppe 
i toppen af byen, det gamle plejehjem som 
nu er bofællesskab – ovenpå der holder 
pensionistforeningen til på Bøgely, midt i 
byen er forsamlingshuset og lige overfor 
ligger købmanden. Sammen med skolen 
og hallen er det vores vigtigste møde-
steder.” 

Borger i Gesten
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Klyngens mødesteder - Styregruppen
Styregruppen har i fællesskab kortlagt de mødeste
der, som er i klyngen. De har inddelt mødestederne 
i hvert lokalområde i formelle, uformelle og tredje 
mødesteder. 

GESTEN

FORMELLE  
MØDESTEDER
Gesten Skole 
Gesten Børnecenter
Gesten Fritidscenter

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Galleri ME
Gesten Lystfiskersø
Riffelbane
Langbjerg Plantage
Tranestien

TREDJE  
MØDESTEDER
Gesten Kro
Gesten Knallertklub
Gesten IF
Aktivitetshuset Kvisten
Gesten Skytteforening
Gesten Badmintonklub
Gesten Forsamlingshus
Gesten Jagtforening

LINDKNUD

FORMELLE  
MØDESTEDER
Holmeå Børnecentret
Kostskolen Assersbølgård
Den Selvejende Institution 
Oxen
Brugergruppen Bøgevang
Lindknud Lokalråd
Lindknud Brugsforening
Lindknud Lokalhistorisk For
ening
Lindknud-Hovborg Kirker
Lokalbladet ”Den Lille Blå”
Menighedsråd
Holmeåskolen
Lindknud Kirke
Lindknud Skole
Lindknud Hallen

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Lindknud autocamperplads
Shelter i oplevelsesskoven
Privat overnatning i shelter
Vintage farm
Sporet ved Lindknud
Vittrup Baun
Spejderhuset shelters
Økodag
Sofari
Oplevelsesskoven
Præsteskoven
Sportsplads
Kælkebakke/udsigtspost
Bankerne
Bålhus
Frugtplantage
Legeplads
Multibane

TREDJE  
MØDESTEDER
Opholdsstedet
Lindknud Gymnastik og Ung
domsforening
KFUM-spejderne Lindknud
Lindknud Billard
Lindknud Glad Motion
Fåre/Banke Laug
LindknudLæborg Jagtforening
Lindknud Cykel og Motion
Lindknud Motor Cross
Dansk Kennel Klub – Træ
ningsplads Lindknud
Lindknud Ungdomsklub
MC Galanerne
MC 94 Vejen
Sangstafet
Spejderhus
Lindknud Aftenhøjskole
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HOVBORG

FORMELLE  
MØDESTEDER
Holmeå Børnecenter
Hovborg Kirke
Lokalhistorisk Arkiv
Hovborg Aktivitetshus

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Brugsen
Hovborg Camping
Hyttebyen
Hovborg Cykeludlejning
Baldersbæk Plantage / Villa 
Baldersbæk
Kælkebakken Krokethytten
Petanquebanerne
Legepladsen ved huset
Legepladsen ved Brugsen / 
anlægget. 
Klelund Dyrepark
Hovborg Fiskesø
Udendørs fitness
Fodboldbane/festplads
Hovborg Plantage

TREDJE  
MØDESTEDER
Landsbyfestivalen
Holmeådalens Folkedansere
Husholdningsforeningen
Holmeådalens Jagtforening
Ko-klapperlauget
Idræt om Dagen
Hovborg Ungdoms og Idræts
forening
Holmeå Kunstforening
Støtteforeningen for Holmeå 
Børnecenter
Husets venneforening
Borgerforeningen
Lokalrådet
Hovborg Kro
Huset Hovborg

GJERNDRUP

FORMELLE  
MØDESTEDER
Gjerndrup Friskole
Brørup Gl. Kirke
Sportspladsen

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Enghave Dyre og Naturpark
Gjerndrup Fodboldbane
Stilde Plantage
Legeplads og hoppepude
GoCart bane
Enghave Fiskesøer

TREDJE  
MØDESTEDER
Gjerndrup Idræts  
og Kulturhus
Jagtforeningen

BÆKKE

FORMELLE  
MØDESTEDER
Bække Skole
Bække og Omegns Turistfor
ening
Bække Menighedsråd
Bække Brugsforening
Bække Borgerforening
Bække Kirke
Bække Lokalarkiv
Hærvejshallen
Familie og Samfund (forening)

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Turistkontoret
Anlægget
Klebækhøje

TREDJE  
MØDESTEDER
Bække Kro
Bække Sportsforening
KFUM-spejderne
Bække Pensionistforening
Hyldals Bryghus
Bække Sangforening
Motion for seniorer
Bække Jagtforening
Bække Søndagsskole
Bække Whistklub
Hærvejsscenen (forening)
Bække Forsamlingshus
Kragelund Forsamlingshus
Thorsted Forsamlingshus
Bække Stadion

41 



KLYNGENS MØDESTEDER  
– BORGERNE
Også borgerne har haft mulighed for at bidrage i 
kortlægningen af mødesteder. I flere dagligvare
butikker har der været opstillet kort, hvor borgerne 
har haft mulighed for at udpege forskellige typer af 
mødesteder: 

 Gul markering      
Et yndlingssted – et sted, du synes bedst om eller 
som betyder mest for dig.

 Blå markering   
Et mødested hvor folk mødes og samles i jeres by 
– et forsamlingshus, en sportsplads, en park eller 
lignende.

 Grøn markering   
Viser hvor de gode oplevelser findes, som gør at 
turister eller andre vil besøge byen.

 Rød markering  
Viser de steder hvor der skal gøres mere, eller hvor 
et problem skal løses.

 Lilla markering  
Forskellige typer af aktivitetstilbud. 

Markeringer uden nummer er steder markeret af 
borgerne uden yderligere beskrivelse eller uddy
bende forklaring. 

Borgernes markeringer er blevet analyseret og 
kommenteret af styregruppen. Ud fra borgernes 
kortlægning kan følgende overordnede analyser bi
drage til indblikket i de muligheder og udfordringer, 
der er i byerne.
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GESTEN
Borgernes mødesteder er centreret omkring to 
hovedpunkter: krydset mellem Stadion Allé og Ho
vedgaden samt i området omkring Hallen.

Ved vejkrydset er der markeret tre gange og tre for
skellige steder med vidt forskellige tilbud og aktivite
ter at mødes om – Børnecentret, forsamlingshuset 
og købmanden. Det peger på, at der er et centrum 
for aktiviteter for forskellige typer af borgere. De tre 
markeringer ved Hallen kan vise, at der i Gesten er 
interesse for at mødes omkring sport og idrætsak
tiviteter.

Markeringerne for oplevelser er den af de positive 
markeringer, som flest har foretaget. De er også 
mere spredte end de øvrige kategorier, hvilket kan 
vidne om, at der findes mange forskelligartede op

levelsestilbud i Gesten. De fleste af markeringerne 
kunne også gå under betegnelsen ”mødesteder” – 
kroen, købmanden, børnehaveskoven, forsamlings
huset og børnecentret. Det vidner om, at Gestens 
borgere holder af oplevelser, som de kan samles 
om sammen med andre.

Ser man på Gestens udfordringer, er disse også 
meget spredte, og det er den type markering, der 
er flest af. Det kan tyde på, at Gestens borgere har 
behov for, at der sker ændringer, idet mange af 
markeringerne også uddybes med forslag til forbed
ringer eller potentialer i stederne.

Lore

"

!(

#
Gesten Fritidscenter

Kvisten

Gesten Børnecenter

Gesten Børnecenter

1: Aktivitetshuset 
Kvisten (godt for 
ældre)
2: Langbjerg 
Plantage (fred og 
ro)

1: Børnecentret 
(dejlig atmosfære)
2: Hallen
3: Scanteq
4: Forsamlingshuset 
(gode rammer for 
fællesaktiviteter)
5: Købmanden

1: Gesten Kro (god 
mad til god pris + 
hygge)
2: Købmanden 
(venlige og søde + 
god service)
3: Tranestien
4: Børnehavesko-
ven/Skydebanen
5: Forsamlingshus
6: Børnecentret
7: Kroen (god mad 
og service)
8: Pride optoget

1: Gesten 
Børnecenter
2: Lav byparken
3: Gl. Station (kunne 
udstykkes til 
byggegrunde)
4: Genbrugsstation 
(god til 
autocampere)
5: Der mangler en 
rigtig cykelsti
6: Forfalden gammel 
frisør
7: Byg (så får man 
Gesten vest med)
8: Gesten skolen
9: Gestenvej 
(manglende 
belysning + problem 
med hastighed)

1: Fritidscenter
2: Forsamlingshus
3: Galleri Me
4: Lystfiskersø

1

2

3

4

5

67

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3

4

5

2

1

2

1

2

3

4
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LINDKNUD
Lindknud har markeret 21 yndlingssteder, hvoraf 
motocrossbanen uden for byen markeres flere gan
ge. Borgerne har altså mange forskellige yndlings
steder, hvilket viser, at byen tilfredsstiller mange 
forskellige interesser. Af de 21 markeringer er 16 af 
dem placeret på udendørsarealer. På samme måde 
er langt de fleste markeringer af oplevelser (19 
ud af 23) også udendørssteder. Borgerne viser, at 
de har et tæt tilhørsforhold til naturen og holder af 
udendørsaktiviteter.

Der er markeret 23 mødesteder på kortet – igen 
mange forskellige steder, hvoraf de fleste dog er 
placeret omkring bymidten. Der kunne derfor være 
potentiale for at forsøge at etablere nogle enkelte 
sociale mødesteder centralt i byen, hvor alle borge
re kan mødes. 

I forhold til udfordringer er 13 ud af 23 markeringer 
placeret på Mejerigrunden midt i Lindknud. 4 mar
keringer beskriver desuden hastighedsproblemer 
på de mest centrale veje – Hovedborgvej, Oks
lundsvej, Bækkevej og Favrskovvej. Det kan vise et 
behov for mere ro og tryghed i den centrale del af 
Lindknud.

#
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Lindknud Hallen

dårlakoL dunkdniL

Bøgevang

Lindknud Hallen

Lindknud Børnehave

Holmeåskolen

Lindknud kirke

Knudsminde

Granvang

Søvanggård

Lindknud Bæk

1: Mejerigrunden
2: Hæsligt (problem)
3: Hastighedsproblem 
(børn færdes til og fra 
hallen)
4: Hastighedsproblem
5: Brosten på 
Hovborgvej
6: Hovborgvej 
(hastighedsproblem)
7: Høj hastighed
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1: Oplevelsesskoven
2: Præsteskoven
3: Sportsplads/hal
4: Motionscenter
5: Knudsmindevej
6: Kælkebakken/ud-
sigtsposten
7: Shelterne
8: Lindknud bæk
9: Vintage-farm
10: Vitrup Baun
11: Spejderhus
12: Kirken
13: Motorcross

1: Bøgevang
2: Brugs
3: Motorcross
4: Kirken 
(gudstjenester, musik, 
kor, babysalme)
5: Skolen
6: Ungdomsklubben
7: Spejderhus
8: Bålhuset
9: Bankerne
10: Holmeå 
Børnecenter
11: Opholdsstedet

1: Bankerne
2: Stisystem
3: Vitrup Baun
4: Vintage-farm
5: Øko-dag 
(køernes dans)
6: Oplevelsesskov
7: Safari
8: Godt for børn
9: Arbejdsplads i 
27 år
10: Legeplads, 
multibane og 
bålhus
11: Frugtplanta-
gen i 
oplevelsesskoven

1: Mejerigrun-
den
2: Hæsligt 
(problem)
3: Hastigheds-
problem (børn 
færdes til og fra 
hallen)
4: Hastigheds-
problem
5: Brosten på 
Hovborgvej
6: Hovborgvej 
(hastighedspro-
blem)
7: Høj hastighed

1: Billard klub
2: Træningsplads 
til hunde
3: Ungdomsklub
4: Aftenhøjskole

95
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GJERNDRUP
Der er blot tre markeringer af yndlingssteder og tre 
mødesteder i Gjerndrup. Det vidner om, at der for 
borgerne findes få centrale steder i Gjerndrup. 

Oplevelser er den markering, borgerne har lavet 
flest af. Otte i alt. Tre af dem markerer Enghave 
Dyre og Naturpark og tre yderligere – nummer 6, 
7 og 8 – drejer sig om andre oplevelser i naturen. 
Det siger noget om, at Gjerndrups borgere nyder 
oplevelser relateret til naturen, men muligvis også, 
at der kunne være potentiale for flere indendørs 
oplevelser i byen. Det underbygges af, at borgerne 
har markeret fire udfordringer, som alle er forskelli
ge. Der er en sammenhæng mellem nr. 2, som mar
kerer sportsplads og klubhus som en udfordring, og 
nr. 3, som efterspørger et større indendørs møde
sted – nemlig at nogle borgere efterspørger bedre 
eller større indendørs møde og aktivitetssteder.

!(

Gjerndrup Borger- og idrætsforening

Gjerndrup Friskole

Gjerndrup
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1: Stilde Plantage
2: Ikke et enkelt 
yndlingssted 
men overordnet 
glad for byen
3: Lindknudvej 
20

1: Sportspladsen
2: Gjerndrup 
Friskole
3: Legeplads og 
hoppepude

1: Enghave Dyre- 
& Naturpark
2: GoCart bane, 
Enghave Dyre- & 
Naturpark
3: Sønderjysk 
kaffebord hos 
Caros
4: God skolegang 
for børnene
5: Dejlige gå- og 
cykelture
6: Fiskesøer
7: Legeplads og 
hoppepude

1: Kedelige 
byskilte
2: Sportsplads og 
klubhus
3: Større 
indendørs 
mødested
4: Befærdet vej 
uden cykelsti

1: Idræts- og 
Kulturforening
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BÆKKE
I modsætning til de andre byer i landsbyklyngen 
markerer Bækkes borgere i højere grad indendørs
steder som både yndlingssteder og mødesteder. Ud 
af de fem markerede yndlingssteder går Hær
vejshallen igen to gange og markeres også som 
mødested. Generelt for yndlings og mødestederne 
i byen ses det, at de er centreret omkring byens 
midte og i bebyggelse. 

Af oplevelser er der kun markeret tre. To af disse 
befinder sig inde i byen – anlægget og bryghuset 
– og den sidste peger ud af selve kortet. Måske er 
der et behov for mulighed for at få flere oplevelser i 
Bække.

Der er markeret tre udfordringer på kortet, hvoraf to 
peger på daginstitutionerne Bulderbo og Møllebo, 
mens den sidste peger ud af kortet på Vejen Kom

mune som helhed. Der er således (for nogle) et 
behov for bedre daginstitutioner til børnene, og der 
er én, der mener, at udfordringerne eksisterer uden 
for Bækkes bygrænser.
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#
Hærvejshallen

dårlakoL ekkæB

Lindecentret

Bulderbo

Veerst-Bække Børnehave Bække Skole

Bække

Bække kro

Bække kirke

Bækkegård
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1: Anlægget
2: Hærvejshallen
3: Brugsen
4: Kirken

1: Den gamle 
rutebilstation
2: Hærvejshal-
len
3: Brugsen
4: Kirken
5: Lindecentret
6: Bække Kro
7: Bække Skole
8: Turistkontor

1: Klebækhøje
2: Anlægget
3: Bryghuset

1: Bulderbo
2: Møllebo
3: Vejen Kommune

1: Sportsforening
2: KFUM-spejderne
3: Pensionistforening
4: Forsamlingshus
5: Stadion
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HOVBORG
I Hovborg er der markeret 15 yndlingssteder, hvoraf 
tre peger ud af kortet til landbruget med økolo
giske grise og til Baldersbæk plantage. Ud af de 
resterende, er otte placeret på den østlige side af 
Grindstedvej. Fem af markeringerne er desuden 
omkring Holme Å, som løber gennem byen. Kun én 
af markeringerne vedrører et indendørssted – Hov
borg Kro – hvor resten peger på natursteder eller 
områder. Hovborgs yndlingssteder er altså generelt 
placeret i naturen.

For de 16 markerede mødesteder gælder det, at de 
lægger sig særligt i områderne omkring Holmeåvej 
og Holmeåvænget. Mødestederne er markeret 
mange forskellige steder med kun få gengangere. 
Det peger på en glæde hos borgerne over byens 
mangeartede tilbud, eller et potentiale for at skabe 
et stærkere centrumpunkt, hvor Hovborgs borgere 
kan mødes.

Oplevelser er den markering, der er lavet flest af i 
Hovborg med 21 markeringer i alt. For dem gælder 
det, at de er spredt ud over det meste af kortet, og 
at kun ét af stederne går igen – økogrisene. Bor
gerne føler, at Hovborg har mange gode oplevel
sestilbud. Ti af markeringerne placerer sig vest for 
Grindstedvej, og det kan påvise et potentiale for at 
skabe flere yndlings- og mødesteder i den vestlige 
ende af byen.

Der er lavet 15 markeringer af udfordringer på 
kortet, hvoraf kun syv er blevet beskrevet. Vand
møllen går igen i tre markeringer, og en gammel 
savværksgrund er markeret to gange. Derudover er 
det interessant, at samtlige af de ubeskrevne mar
keringer – otte styk – er placeret forskellige steder 
ved Holme Å.
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grobvoH i tedårlakoL

Hovborg Aktivitets-, Fritids- og Kulturhus
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1: Bro over Holmeå
2: Bænk med udsigt 
over Holmeå
3: Borgerskoven
4: Holmeå
5: Shelter
6: Krohaven
7: Baldersbæk 
Plantage
8: Udsigt over 
Holmeå
9: Øko-grise
10: Hovborg Kro

1: Huset
2: Kroen
3: Hovborg Fiskesø
4: Dagli’ Brugsen
5: Holmeå 
Kunstforening
6: Kroket
7: Udendørs fitness
8: Fodboldbane/-
Festplads
9: Hovborg 
Plantage 
indlandsklitten
10: Hovborg Kirke

1: Klelund 
udsigtstårn
2: Fiskesø
3: Kroen
4: Naturcenter
5: Villa Baldersbæk
6: Kunstsalg
7: Golfbane ”lille”
8: Campingplads
9: Hyttebyen
10: Dalgasstatuen
11: Øko-grise
12: Langdysse
13: Spot - lystfiskeri
14: Skoven
15: Natursti

1: Vandmøllen
2: Kroskoven – 
mangler 
udbygning
3: Torpet – ikke 
fuldt bebygget
4: Gammel 
savværksgrund

1: Lokalhistorisk 
Arkiv
2: Ungdoms- og 
Idrætsforening
3: Folkedans
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=865)

Institutioner (fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester)

Naturen (fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Haller og klubhuse (7,9), 

tilbagevendende årlige begivenheder (7,8) og insti
tutioner (7,7) vurderes af borgerne til at have størst 
betydning som et fælles mødested. 

Det er ikke tilfældigt, at det netop er haller og klub
huse samt institutioner, der nævnes som nogle af 
de vigtigste mødesteder i forhold til at samle befolk
ningen på tværs. Som det tidligere er beskrevet, så 
er det to af de felter, som lokalområderne allerede 
samarbejder om. Dermed bliver det helt naturligt 
steder, hvor borgerne mødes på tværs. 

I forhold til de tre typer mødesteder, så er haller og 
klubhuse samt institutioner eksempler på formelle 
mødesteder, hvor man mødes med en forventning 
om et forudbestemt læringsudbytte. Den type mø
dested er vigtig for lokalsamfundet, da det hænger 
sammen med et grundlæggende behov for at få 
hverdagen til at fungere. Dagligvarebutikker er et 
eksempel på et uformelt mødested, hvor man mø
des tilfældigt med et bestemt formål, mens tilbage
vende årlige arrangementer er eksempler på ’tredje 
mødesteder’. Det betyder, at det sociale samvær er 
i fokus, at det er lidt tilfældigt, hvem man møder, og 
hvad man taler om. I den type mødested ligger der 
et frirum og en åbenhed i forhold til at møde andre 
mennesker. 

Fremadrettet skal Hærvejsklyngen arbejde med 
at tilpasse særligt de formelle mødesteder, så de i 
stadig højere grad kan fungere som mødesteder, 
der samler befolkningen på tværs. 

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.

           7,7

  6,6

         7,4

5,2

    7,9

  7,8

     6,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivi
tetstilbud er med til at gøre et område attraktivt, og 
det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet 
har derfor været at kortlægge det nuværende 
aktivitetsudbud, samt at undersøge hvad borgerne 
i Hærvejsklyngen ser af behov i forbindelse med 
fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning 
i Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Vejen 
Kommune på en flot 9. plads.19 Dækningen bliver 
målt ud fra antallet af faciliteter i forhold til indbyg
gertallet. I landdistrikterne ses det ofte, at borgerne 
har længere til idrætsfaciliteterne mod til gengæld 
ikke at være så mange om at dele dem.

4.8. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=857)

Ja

Nej

Tilfredsheden med udbuddet af fritids og aktivitets
tilbuddet er dog afhængig af respondenternes alder. 
65 % af respondenterne under 30 år er tilfredse, 
mens 85 % af respondenterne over 60 år er tilfred
se. Det viser, at jo ældre respondenterne er, desto 
større er tilfredsheden med aktivitetsudbuddet. 
Indbyggerne i Hærvejsklyngen bliver i forlængelse 
af tilfredsheden spurgt til, om de har forslag til nye 
aktiviteter. Forslagene fordeler sig på tre overord
nede kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion 
samt Kultur.20

Ca. fire ud af fem respondenter er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. 

Men det er dermed samtidigt også ca. hver femte, 
som ikke er tilfreds.  

%

78 %

22 %
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NATUR OG OUTDOOR (N=438) 

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

Inden for Natur og outdoor er vandreture (63 %) den 
store højdespringer. Herefter følger mountainbike (39 
%) og fiskeri (24 %). Under ’Andet’ nævnes eksem
pelvis forskellige former for jagtaktiviteter (flugtskyd
ning, jagthorn og fællesjagter i klyngen), vandreture 

med (natur)vejleder med forskellige temaer (kryd
dersnaps, svampe, arkæologi og forhistorie), samt et 
sammenhængende stisystem gennem naturen, som 
binder byerne i klyngen sammen. Derudover nævner 
flere en fælles hundeskov. 

%

     39 %

    63 %

         17 % 

       15 %

   24 %

8 %

    11 %
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 IDRÆT OG MOTION (N=323)

Gymnastik

Svømning

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)

Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

Inden for Idræt og motion er særligt fitness (43 %) 
populært. Herefter fordeler respondenternes svar sig 
bredt på flere kategorier. Under ’Andet’ nævnes sær

ligt forskellige former for dans og afmærkede løbe, 
cykle og mountainbikeruter. 

Det vil i forlængelse af denne rapport være op
lagt at invitere DGI Sydvestjylland og områdets 
idrætsforeninger til en præsentation af borgernes 

efterspørgsel, da det kan bidrage til den generelle 
foreningsudvikling i området.

%

          32 %

          24 %

    43 %

  26 %
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 17 %

 17 %

8 %
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Forslagene til nye aktiviteter inden for både Natur 
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur er alle 
ligesom tilfredsheden med udbuddet af aktiviteter 
afhængige af respondenternes alder. For respon
denter under 30 år efterspørges der eksempelvis 
i langt højere grad boldspil (50 %) og ikke overra
skende aktiviteter for unge (62 %). I modsætning 
hertil er det for respondenter over 60 år hele 72 %, 
som efterspørger vandreture. 

Med udgangspunkt i ovenstående anbefales det 
klyngen, at den som det første arbejder særligt og 
målrettet med at organisere vandreture og flere 
fælles aktiviteter for de unge. 

Respondenterne bliver af styregruppen spurgt til, 
hvilke tilbud de benytter i de andre byer. Styregrup
pen har kategoriseret respondenternes svar, som 
præsenteres i højre spalte. 

Dagligvareindkøb er primært det, borgerne bruger 
nabobyerne til. Herefter kommer sundhed og moti
onstilbud. Naturtilbud ligger lavest, hvilket er overra
skende, da undersøgelsen tidligere har vist, at der 
efterspørges flere naturtilbud, samt at der findes 

mange udendørs mødesteder, som benyttes meget 
i de respektive byer. Derfor er der et stort potentiale 
i at arbejde med at tydeliggøre de naturtilbud, der 
allerede eksisterer i klyngen.

Dette er udvalgte  
hovedpointer fra besvarelserne
•  23% (92 ud af 391) benytter sig ikke af nogle af 

tilbuddene, der er i området
•  10 % (40 ud af 391) benytter indkøbsmuligheder i 

Bække 
•  7,6 % (30 ud af 391) benytter indkøbsmuligheder 

i Hovborg
•  7,5 % (29 ud af 391) benytter kulturtilbuddene i 

Bække
•  7 % (27 ud af 391) benytter indkøbsmuligheder i 

Lindknud
•  5 % (18 ud af 391) benytter sundhed og motions

muligheder i Gesten
•  Der er meget få, der benytter naturtilbud i områ

det

KULTUR (N=448)

Musiklokale/skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

Inden for Kultur er aktiviteter for unge (47 %) det 
mest efterspurgte. Herefter kommer fælles madlav
ning (39 %). Under ’Andet’ nævnes mange forskelli

ge aktiviteter af kulturel karakter. Fx kreative aktivite
ter, fællessang og et opholdssted for de unge.  

%
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Overordnet giver undersøgelsen en indikation af, at 
der er behov for, at lokalområderne lærer hinan
dens forskellige aktivitetstilbud bedre at kende, da 
borgerne i dag kun i begrænset omfang benytter sig 
af det, der er i nabobyerne. 

Et vigtigt element, hvis det skal ske fremadrettet, 
er, at borgerne er villige til at transportere sig rundt 
i klyngen. Borgerne i Hærvejsklyngen bliver derfor 
spurgt til, hvor langt de er villige til at transportere 
sig for at deltage i deres fritidsinteresser. Herefter 
bliver de spurgt til, hvilke arrangementer der bedst 
kan samle borgerne på tværs af klyngen.

OM AT KENDE  
HINANDEN I KLYNGEN

”Jeg tror der mangler viden om, hvad der 
findes. Der findes jo ikke noget centralt 
sted, hvor alle de her tilbud er samlet.”

Turistaktør i Lindknud
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG  
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=846)

Under 5 km.

59 km.

1019 km.

Over 20 km. 

Samlet set er 82 % af respondenterne villige til at 
bevæge sig over 5 km for at komme til deres fritidsin

teresser. 53 % vil dog kun bevæge sig op til 9 km. 

Der er ca. 25 km på tværs af klyngen fra Hovborg til 
Gesten. Det betyder, at hvis flest muligt skal deltage 
i fælles arrangementer, så skal de placeres centralt 
i klyngen. På den måde vil transporten kun for de 
færreste være en udfordring. 
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=845)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet 

Ved ikke

Ca. halvdelen af respondenter fremhæver sports
stævner og konkurrencer (51 %) samt festivaller og 
kulturdage (47 %) som de mest oplagte aktiviteter 
af samles om på tværs af lokalområdegrænserne. 

Årstidsfester (38 %), markedsdage (36 %) og fæl
lesspisninger (28 %) vurderes dog også af respon
denterne til at have et stort potentiale til at samle 
borgerne. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af denne 
rapport, er der gennemført tre fokusgrup-
peinterviews inden for tre tematikker: 
erhverv, turisme og civile borgere. Alle tre 
interviews har som omdrejningspunkt haft 
at trykprøve den generelle idé om et klyn-
gesamarbejde, og hvordan det kan skabe 
bedre forhold for henholdsvis erhvervsak-
tørerne, turismeaktørerne og borgerne. Her 
følger et komprimeret udtræk af forslagene 
fra deltagerne i de tre interviews.

Erhverv
Vi ønsker mere sparring mellem erhvervsdrivende. 
Vi skal vide meget mere om hvilke virksomheder, 
der er i klyngens geografi. Klyngen skal facilitere, at 
erhvervsaktørerne får et overblik over hinanden og 
møder hinanden fysisk, for det er i de menneske
lige relationer at nye, stærke samarbejdsprojekter 
opstår.

Vi skal hjælpe hinanden med at promovere de virk
somheder, vi har. Det er med til at opbygge identitet 
og stolthed i området.

Vi spotter fremtidens arbejdspladser ved at etablere 
et innovationstilbud for børn og unge. Det kan fx 
være i et partnerskab mellem flere virksomheder fra 
alle byerne, Hærvejsklyngen og Vejen Kommune 
i samarbejde. Det skal være et udviklings og ud
dannelses miljø, hvor vi kan motivere og stimulere 
de unge og forberede dem og virksomhederne på 
hvilke arbejdspladser, der er brug for i fremtiden.

Turisme
Klyngen kan være med til at opbygge relationer på 
tværs af byernes turistaktører. Aktørerne skal huske 
at henvise til hinanden (fx skal campingpladsen 
fortælle turisten, hvor man kan købe mad eller få en 
oplevelse i deres egen, men også de andre byer). 
Derfor er det et forslag, at vi udvikler brochurer til 
alle byer med overblik over alle tilbud (evt. fælles 
blad), som samles på Bække Turistkontor, der kan 
være Hærvejsklyngens centrale infosted for turister.
  
Vi skal skabe gode vandreruter, hvor vi kobler eksi
sterende og nye overnatnings og spisemuligheder 
med ruterne, som et samlet tilbud til turisten. Vi skal 
blive bedre til formidling på flere sprog overfor vores 
gæster, hjælpe hinanden med målrettet markeds

føring, og opdyrke et større fælles marked   eks. 
indenfor autocamperturisme.

4.9. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS

”Jeg tror på, at hvis man kunne skabe 
et super godt innovationsmiljø i Vejen 
Kommune i det hele taget, så var det mere 
interessant for familier at flytte hertil, fordi 
når skolen er færdig, så er der de her tilbud 
– eks. et ’maker space’ hvor de kan udfor-
ske elektronik og 3Dprint. Men Lindknud by 
kan ikke stå alene med sådan et tiltag.”

Erhvervsaktør i Lindknud

”Vores problem er ikke at skaffe turister, 
dem har vi masser af. Problemet er at få 
dem til at blive en dag mere.”

Turistaktør i Bække
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Borger
Vi skal arbejde for bedre offentlig transport og 
andre transportmuligheder fra Hovborg og hele 
vejen til Gesten – ellers kan klyngen ikke hænge 
sammen. Kan klyngen selv drive en bus i samar
bejde med Vejen Kommune? Transport er en nøgle 
både i forhold til at kunne bruge de forskellige byers 
aktivitetstilbud, i forhold til vores unge, som skal i 
skole hver dag, men også til at kunne tiltrække nye 
borgere, der arbejder i fx Billund. Der kan desuden 
tænkes i andre transportløsninger som teletaxaer, 
samkørselspladser og delebilsordninger.

I stedet for at have fodboldhold i flere byer, hvor det 
hvert sted er svært at skaffe spillere og frivillige til 
at drive det, skal vi i højere grad samle fritids eller 
sportsaktiviteter. Inspirationen skal findes i sam
arbejdet mellem Hovborg og Lindknud. Desuden 
skal vi holde fast i de fritidstilbud der fungerer og 
markedsføre dem frem for at starte nye aktiviteter 
op, som ikke får nok opbakning.

Vi skal have bedre kendskab til hinandens tilbud i 
de forskellige byer, og vi skal blive bedre til at låne 
og dele ressourcer med hinanden, støtte hinandens 
arrangementer eller skabe større samlede arrange
menter.

I dag er vi mange steder gode til at tage imod de 
nye huskøbere, men tilflyttere i lejeboliger skal også 
bydes velkomne – ikke nødvendigvis med gave
kurv, men de skal informeres om, hvad der foregår 

i byen, da det er vigtigt, at alle føler sig velkomne 
og inkluderede. Kan kombineres med en Åbent Hus 
dag for nye tilflyttere eller potentielle tilflyttere, hvor 
vi med musik, mad og markedspladsstemning får 
alle introduceret til byerne.

Klyngen skal samarbejde om at have et fælles 
”salgs”materiale/appetizer for hver by og for 
klyngen som helhed. Det er stærkest, hvis det er 
skrevet af borgerne selv fra de fem byer. Materialet 
skal bl.a. bruges i samarbejde med områdernes 
ejendomsmæglere, som skal sende det med, når 
interesserede købere rekvirere salgsopstillinger på 
huse. 

”Jeg tror på hvis vi i klyngen ligesom 
kunne få fordelt det ud blandt byerne (red.: 
idræts- og aktivitetstilbud), og infrastruk-
turen var der til det, så ville der nok inden 
for den her klynge kunne være én god klub 
inden for hvert område.” 

Borger i Gjerndrup
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
For at blive klogere på hvilke fokuspunkter, klyngen 
skal arbejde videre med fremadrettet, bliver borger
ne spurgt om deres mening hertil.  

Som rapporten tidligere har konkluderet, 
så er borgerne i Hærvejsklyngen klar over, 
at de er nødt til at samarbejde på tværs af 
landsbyerne, hvis de enkelte lokalsamfund 
skal udvikles. Borgerne er også klar over, 
at deres engagement spiller en afgørende 
rolle, hvis det skal lykkes. Opgaven bliver 
derfor nu at få skabt et bredere engage-
ment. Rapportens sidste kapitel vil her 
beskrive klyngens fremtidsperspektiver på 
baggrund af borgerundersøgelsen og de 
første fire kapitler. 

5. 
FREMTIDS-

PERSPEKTIVER
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HVILKE FOKUSPUNKTER SYNES DU, HÆRVEJSKLYNGEN SKAL  
SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=840)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Mulighed for indkøb lokalt

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og sammenhold  
som giver tryghed

Mere turisme i området

Tiltrække nye erhvervsvirksomheder

Ved ikke

En god infrastruktur (51 %) og gode skoler og institu
tioner (62 %) er de to vigtigste fokuspunkter, der skal 

samarbejdes om fremadrettet i Hærvejsklyngen. 

I klyngen er der allerede et godt samarbejde 
mellem flere af byerne omkring skolerne i området. 
Respondenterne pointerer, at det gode samarbejde 
skal fortsætte og videreudvikles de kommende år 
gennem klyngesamarbejdet. Derudover tilkende
giver lidt over halvdelen af respondenterne, at en 
god infrastruktur er meget vigtig. Hvis ikke infra
strukturen fungerer, bliver det vanskeligt at komme 
rundt i klyngen og dermed også vanskeligt at bakke 
op om eksempelvis de fritidsaktiviteter og lokale 
mødesteder, som ligger forskellige steder i klyngen. 
Det kræver udviklede sti og busforbindelser at 
binde landsbyerne sammen, så børn og voksne kan 
komme sikkert rundt. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne står stærkere, hvis 
de formår at stå sammen om for eksempel instituti
onerne og landsbyernes infrastruktur. Kan borgerne 
og de enkelte landsbyer overføre kulturen omkring 
et stærkt fællesskab og sammenhold til klyngesam
menhængen, står de samlet stærkt over for Vejen 
Kommune, når nye løsninger skal forhandles.

OM POTENTIALET I  
ET KLYNGESAMARBEJDE

”Vores unge mennesker skal ikke leve af 
traditionelle jobs, når de bliver voksne og 
skal til at tjene deres penge. De skal til at 
innovere – i hvert fald en stor del af dem. 
Jeg håber lidt på, at klyngen kan være med 
til at skabe et eller andet, så man kunne 
lave et rum til de her unge mennesker, at 
de får lov til at bruge deres ”topstykke” til et 
eller andet. Jeg går selv med tanken om at 
investere tid i at hjælpe.” 

Erhvervsaktør i Lindknud
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5.2. DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at når 
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, så er 
organiseringen på plads, kommunikationen binder 
områderne sammen, og involveringen af borgerne 
sker bredt.21 Alt det er styregruppen i Hærvejsklyn
gen godt i gang med.

Afslutningsvis vil rapporten fremhæve de tværgå
ende perspektiver i form af styrker og udfordringer, 

som er vokset frem af analysen. Styrkerne og 
udfordringerne knytter sig til udviklingen af klyngen. 
Både generelt og i forhold til specifikke elementer. 
Det gælder for styregruppen nu at se på, hvordan 
de kan få bragt styrkerne i spil, og hvordan de kan 
få kompenseret for og/eller minimeret udfordringer
ne. 

STYRKER 
• Vejen Kommune nævner i Kommuneplan 

2017, at man vil understøtter udviklingen i 
lokalsamfundene ved at have fokus på den 
lokale selvudvikling med udgangspunkt i de 
lokale styrker og ressourcer.

•  I Kommuneplanen står der endvidere, at 
netværket og samarbejdet på tværs af gamle 
sognegrænset skal styrkes.

•  I Frivillighedsstrategi 2016 beskriver Vejen 
Kommune, hvordan de rådgiver og sparrer 
med de frivillige, når behovet er der. 

•  Gennemsnitsalderen i de enkelte sogne er 
meget ens. Det tyder på, at borgerne i klyn
gen er relativt homogene. Det kan være en 
fordel i det fremtidige samarbejde.

•  Der er i forvejen et godt samarbejde mellem 
flere af byerne omkring skoler og idrætsfor
eninger. Landsbyerne i området har derfor al
lerede en fælles enhed, de kan bygge videre 
på.

•  Klyngen har rødder, der går mange hundrede 
år tilbage, som binder befolkningen i de fem 
lokalområder sammen. 

•  Hærvejsklyngen ligger placeret i et naturskønt 
områder med mange historisk interessante 
steder af stor kulturel betydning. 

•  Landsbyerne har alle hver for sig en lang 
række kvaliteter, som de nuværende borgere 
sætter pris på.  

•  Der er i hver enkelt landsby og i klyngen 
generelt rigtig mange mødesteder, som nu er 
blevet kortlagt. 

•  Med over 1.000 respondenter, har en stor 
gruppe af områdets borgere fået kendskab til 
klyngen og det fremadrettede arbejde. 

•  91 % er tilfredse med at bo i klyngen. 
•  65 % af respondenterne havde hørt om 

Hærvejsklyngen, før de besvarede spørge
skemaet. Det vidner om en styregruppe, som 
har været dygtige til at udbrede kendskabet til 
den.

•  80 % af respondenterne ser samarbejdet 
mellem landsbyerne som en forudsætning for, 
at de enkelte landsbyer overlever. Det viser 
en generel opbakning til klyngetanken.

•  Der er med 44 % frivillige blandt responden
terne 3 procentpoint flere frivillige i klyngen 
end på landsplan. 

•  78 borgere ønsker at høre mere om mulig
heden for at blive frivillig i klyngen. Det giver 
styregruppen et skub fremad i arbejdet med 
at engagere borgerne.

•  64 % af de respondenter, som arbejder frivil
ligt, motiveres af at gøre noget, som er vigtigt 
for lokalsamfundet. Et frivilligt engagement i 
Hærvejsklyngen tilbyder netop det. 

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i områ
det skal overleve.

•  78 % er tilfredse med aktivitetsudbuddet. 
Samlet set er der blandt respondenterne 
kommet 1.279 forslag til nye aktiviteter inden 
for Natur og outdoor, Idræt og motion samt 
Kultur. 
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UDFORDRINGER 
•  78 % ved ikke, om Vejen Kommune har 

beskrevet, hvordan den ser og vægter sam
arbejdet med borgerne. Meget få borgere 
kender til kommunens ambitioner om at sam
arbejde med borgerne. Det kan true klyngens 
fremtid, hvis ikke borgerne bliver klar over, 
at de har en stor rolle at spille i forhold til at 
fastholde kvaliteten i den service, der er, og 
i udviklingen af nye løsninger i samarbejde 
med kommunen.

•  Vejen Kommune har over det seneste årti 
oplevet et mindre fald i indbyggertallet, som 
forventes at fortsætte de kommende årtier, 
såfremt der ikke gøres noget. Vejen Kom
mune har derfor igangsat en branding og 
bosætningskampagne.

•  Hærvejsklyngen har ligeledes over de sene
ste år mistet indbyggere, hvilket kan udfordre 
klyngen på længere sigt, hvis udviklingen ikke 
vendes. 

•  Aldersgennemsnittet stiger hurtigere i klyngen 
end på landsplan. Der kommer i den for
bindelse færre børn og flere pensionister i 
klyngen. Det kan få betydning for både den 
basale private og kommunale service. 

•  Der er med 25 km fra Hovborg til Gesten en 
stor geografisk afstand, hvilket kan udfordre 
et samarbejde på tværs.

•  9 % svarer ikke, at de er tilfredse med at bo 
i klyngen. Det er næsten hver tiende, som 
enten er utilfreds med at bo i området, eller 
som ikke ved, om vedkommende er tilfreds.  

•  Der findes rigtig mange mødesteder i naturen 
i hver enkelt af de fem lokalområder. Men 
borgerne bruger i høj grad kun dem, der er i 
den by, hvor de bor. 

•  Respondenterne føler større tilknytning til det 
sogn, de bor i, end til Hærvejsklyngen. Skal 
klyngen blive en succes, er det nødvendigt, at 
borgere i fremtiden i højere grad føler tilknyt
ning til hele klyngen. 

•  Kun 28 % og dermed ca. hver fjerde mener, 
der i dag er et godt samarbejde i klyngen.

•  Kun 29 % mener, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer. 

•  93 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne i om
rådet skal overleve. Men ’kun’ 44 % arbejder 
frivilligt.  

Styregruppen udpeger på baggrund af den viden, 
der er opnået via kortlægningen og denne rapport, 
en samlet vision for klyngen, som skal udstikke 
retningen for Hærvejsklyngen i fremtiden. Med ud
gangspunkt heri beslutter og udpeger styregruppen 
hvilke indsatsområder, de vil prioritere og arbejde 
videre med. 

Herfra er det op til klyngen at få involveret de frivilli
ge, som kan arbejde med de forskellige temabase
rede indsatsområder. Med udgangspunkt i klyngens 
organisering, vil det være oplagt at danne arbejds
grupper ud fra hver enkelt af disse. Det vil være 
naturligt at lade arbejdsgrupperne selv arbejde med 
en kvalificering og konkretisering af de indsatsom
råder, som udvælges. Det anbefales, at der tages 
udgangspunkt i de frivilliges interesser og ønsker 
såvel som de behov, denne rapport viser. 

Visionen og de valgte indsatsområder danner 
grundlag for de kommende handleplaner, som 
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper og strate

giplanen, som udarbejdes af styregruppen. Stra
tegiplanen skal fungere som pejlemærke for den 
langsigtede udvikling af Hærvejsklyngen. Den skal 
vise vejen for initiativer, der på sigt sættes i gang 
og sikre en fortsat positiv udvikling. Strategiplanen 
for Hærvejsklyngen forventes at ligge færdig i første 
halvdel af 2019.
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6. 
HOVEDRESULTATER

Det afsluttende kapitel samler hovedresultater-
ne fra den demografiske analyse, borgerunder-
søgelsen og fokusgruppeinterviewene. Derud-
over fremhæves de vigtigste fokuspunkter for 
fremtiden. 

6.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE
Hærvejsklyngen ligger placeret i den nordlige 
del af Vejen Kommune, lige nord for motorvej 
E20 mellem Kolding og Esbjerg. Klyngen om
fatter lokalområderne Bække, Gesten, Hov
borg, Lindknud og Gjerndrup.

Byerne har hver især deres egne unikke 
særpræg og karakter. De byder alle på store 
oplevelser for både besøgende turister, som
merhusejere og borgere. Særligt naturen og 
kulturen i området er unik.   

Vejen Kommune har i løbet af det seneste årti 
oplevet et meget lille fald i befolkningstallet, så
ledes at der i dag bor 42.844 borgere i kommu

Til at kortlægge borgernes syn på deres 
landsbyklynge er der foretaget en borge
rundersøgelse. Den er gennemført som en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse fra d. 
4. april til 29. april 2018. I alt har 1.024 bor
gere over 16 år besvaret undersøgelsen. Det 
svarer til 23,6 % af de adspurgte i klyngen. 
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
49,5 år.

nen. Faldet forventes at fortsætte de kommende år, så
fremt der ikke gøres noget. En befolkningsfremskrivning 
forudsiger eksempelvis, at der i Vejen Kommune i 2045 
vil bo 42.617 indbyggere. Vejen Kommune er bevidst 
omkring dette, og derfor er der igangsat en branding og 
bosætningskampagne. 

I Hærvejsklyngen bor der i dag 4.969 borgere. Over de 
seneste 7 år har klyngen mistet næsten 200 indbygge
re, hvilket svarer til en befolkningsnedgang på 3,5 %.
Gennemsnitsalderen for borgerne i klyngen er steget 
fra 38,6 år i 2011 til i dag at være 40,5 år. Til sammen
ligning var gennemsnitsalderen i Danmark i 2011 40,4 
år, og i dag er 41,5 år. Dermed er gennemsnitsalderen 
lavere i klyngen end på landsplan, men den stiger 
hurtigere.

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt en stor tilfredshed med at bo i klyngen. 
94 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor 
de bor.
78 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens ca. 
halvdelen (41 %) føler tilknytning til hele Hærvejsklyn
gen. Stedsidentiteten er således i højere grad bundet 
til det sogn, borgerne bor i, end til hele klyngens 
geografi.  
91 % er tilfredse med at bo i klyngen, og 81 % mener, 
at fordelene ved at bo i en lille by er større end ulem
perne. 
 

6.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
51 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne 
i dag. Kun 28 % mener, samarbejdet er godt. 
Det vidner om et generelt svagt kendskab til 
de eksisterende samarbejder på tværs, og det 
præsenterer et stort forbedringspotentiale.
I forlængelse heraf mener 80 %, at et samarbej
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne skal overleve. 

KOMMUNIKATION 
65 % havde hørt om landsbyklyngen, før de 
deltog i borgerundersøgelsen. 
Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling på Facebook (54 %), i loka
le aviser (44 %) og gennem samtale med folk 
fra lokalområdet (40 %). 

I fremtiden foretrækker borgerne fortsat at bru
ge Facebook (49 %) og lokale aviser (40 %). 
Derudover ønsker respondenterne fremadret
tet at indhente information om lokale forhold 
gennem mails/nyhedsbreve (38 %) og en lokal 
hjemmeside (26 %).   

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
93 % af respondenterne mener, det er nød
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. Det viser, at bor
gerne er meget bevidste om deres afgørende 
rolle i forhold til landsbyernes overlevelse. 
44 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. Det er 3 procentpoint mere end på 
landsplan, hvor 41 % af danskerne har lavet 
frivilligt arbejde inden for det seneste år.
Størstedelen af de borgere, som i dag er frivil
lige, påbegyndte deres frivillige engagement, 
fordi de havde en interesse for sagen (61 
%). Det, de i dag får ud af at arbejde frivilligt, 
er i høj grad et socialt fællesskab (66 %) og 
muligheden for at gøre noget, som er vigtigt 
for lokalsamfundet (64 %).  

I alt giver 78 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om muligheder
ne for at blive frivillig i Hærvejsklyngen. Det 
giver et godt frivilligt fundament at arbejde 
videre ud fra. 

KOMMUNESAMARBEJDE
79 % af respondenterne ved ikke, om Vejen 
Kommune har beskrevet, hvordan de ønsker, 
at samarbejdet mellem borgerne/de frivillige og 
kommunen kan foregå. 
Vejen Kommune beskriver i deres Kommune
plan 2017, at de ønsker, at netværket mellem 
byerne skal styrkes, og at borgerene i højere 
grad skal deltage i aktiviteter på tværs af de 
gamle sognegrænser.
Derudover beskriver kommunen, at de under
støtter udviklingen i lokalsamfundene ved at 
have fokus på den lokale selvudvikling med 
udgangspunkt i de lokale styrker og ressourcer.

MØDESTEDER
Borgerne vurderer, at haller og klubhuse i 
området og tilbagevendende årlige arrange
menter har det største potentiale til at kunne 
samle borgerne på tværs af klyngen. Men også 
institutioner og dagligvarebutikker vurderes til at 
have stor betydning i den forbindelse. 
Både styregruppen for Hærvejsklyngen og bor
gerne i området har kortlagt alle mødestederne 
i klyngen. Der er i hver af de fem lokalområder 
utallige mødesteder og stedbundne potentialer, 
som har et stort potentiale til fremadrettet at 
kunne samle borgerne på tværs. 

AKTIVITETSUDBUD
78 % er tilfredse med det fritids og aktivitetsud
bud, der findes i lokalområdet.  
Det mest populære forslag til nye aktiviteter er 
vandreture, som hele 63 % efterspørger. Inden 
for kategorien Idræt og motion er fitness (43 %) 
det mest efterspurgte, mens det inden for kate
gorien Kultur er aktiviteter for unge (47 %).   
Både tilfredsheden med aktivitetsudbuddet 
og forslagene til nye aktiviteter er afhængig af 
respondenternes alder. Eksempelvis efterspør
ger flere over 60 år vandreture (72 %), mens re
spondenter under 30 år i højere grad efterspør
ger boldspil (50 %) og aktiviteter for unge (62 
%). Jo ældre respondenterne er, desto højere 
bliver tilfredsheden med aktivitetsudbuddet.     
Aktiviteter som sportsstævner og konkurrencer 
(51 %) samt festivaller og kulturdage (47 %) 
nævnes som de mest oplagte aktiviteter af 
samles om på tværs af lokalområderne. 
Indbyggerne i klyngen bruger primært naboby
erne til indkøb af dagligvarer. 
82 % af respondenterne er villige til at bevæge 
sig mere end 5 km. efter deres fritidsinteresser. 
52 % vil maksimalt bevæge sig 9 km. 
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Der er i alt blevet afholde tre fokusgruppein
terviews med hhv. erhvervslivet, turistaktører 
og en gruppe borgere. 

Erhverv
Erhvervslivet i Hærvejsklyngen ønsker først 
og fremmest at sparre med hinanden i højere 
grad end tilfældet er i dag. Derudover ønsker 
de at lave en fælles promovering af de man
ge virksomheder, som er i klyngen.

Turisme
Der er i dag en række turistattraktioner i om
rådet, som årligt besøges af mange turister. 
Problemet er derfor ikke, at turisterne ikke 
kommer. Udfordringen er, at de ikke bliver så 
lang tid, som turistaktørerne ønsker. Målet 
er derfor, at turisterne i fremtiden bliver en 
dag mere i klyngen. Hvis det skal lykkes er 
det afgørende, at relationerne på tværs af 
turistaktørerne forbedres. Eksempelvis i form 
af en fælles formidling og kommunikation. 
Helt konkret skal der bl.a. arbejdes på bedre 
vandreruter i klyngen.  

Borgerne
Som et kvalitativt supplement til borgerun
dersøgelsen afholdt styregruppen et fokus
gruppeinterview med en række borgere. Her 
blev bl.a. den offentlige transport i klyngen 
diskuteret. Det samme gjorde koordineringen 
mellem byernes fritids og sportsaktiviteter. 
Begge dele har ifølge borgerne et stort for
bedringspotentiale. 

En god infrastruktur (52 %) og gode skoler 
og institutioner (52 %) vurderes af borgerne 
til at være de vigtigste emner for klyngen at 
samarbejde om i fremtiden. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere i forhold til samar
bejdet med kommunen, hvis de formår at stå 
sammen omkring de emner, der vedrører net
op infrastruktur samt skoler og institutioner. 
Det er områder, hvor idéer og mulige løsnin
ger skal findes i samarbejde med kommunen.

6.3. FOKUSGRUPPE- 
INTERVIEWS

6.4. FOKUSPUNK-
TER I FREMTIDEN
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