
UDVIKLINGSRÅDET FOR KILDEN I VORBASSE 

 

Onsdag den 30. oktober 2019 var der stiftende generalforsamling for en ny forening i Vorbasse. 

Foreningen har navnet: Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse. 

Brian Madsen fra arbejdsgruppen bød velkommen og konstaterede, at vi i Vorbasse har et 

sprudlende foreningsliv og et godt marked, men at vores erhvervsliv trænger til en 

saltvandsindsprøjtning, hvis vi fortsat skal kunne holde liv i børnehave, fritidscenter og skole. Vi 

har gode institutioner, men børnetallet er desværre faldende. Vi skal have skabt noget mere erhverv 

og det er derfor vi er her i aften.   

 

En forsker i landdistriktsudvikling, Hanne Wittorff  Tanvig, fortalte i sit indlæg, at det er 

nødvendigt for landsbyer at træde i karakter og sætte initiativer i gang. Befolkningen i 

landdistrikterne skal selv gøre noget for at påvirke dagsordenen. Der sker i øjeblikket en udflytning 

fra de store byer til landdistrikter og det gælder om at få andel i denne udflytning. Erhvervsstyrelsen 

har givet midler til at undersøg mulighederne for udvikling i landdistrikter. Vorbasse er kommet 

igennem nåleøjet og har fået midler til at arbejde med erhvervsudviklingsmuligheder. 

 

Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd (hjemmehørende i Egtved) fortalte at 

Landdistrikternes Fællesråd arbejder med at støtte projekter i landsbyer. 

 

Ole Gram redegjorde for arbejdet indtil nu, hvor projektet er delt i ”Kilden” og ”anvendelse af ledig 

erhvervsbygning”. Projekt Kilden, som der skal fokuseres på her og nu, er i god tråd med Vorbasse 

Lokalråds udviklingsplan for Vorbasse. Det handler om at trække arbejdspladser til Vorbasse. 

 

”Kilden” er inspireret af succesen på Læsø, hvor Læsø Sydesalt er gået fra en mandsvirksomhed til 

i dag at beskæftige 20 mand. Navnet ”Kilden” skal også forstås billedligt – kilde til nye ideer. 

Vi skal have Helligkilden til at springe igen og forfølge den oplevelsesindustri, det kan afføde.  

Eksempelvis udstilling og fremvisning af kilden, salg af ”Vorbassevand”, produktion og salg af 

autentisk emballage til vand, udstillings- og formidlingscenter med arbejdende værksteder, 

arangementer, pakketure og aktiv formidling af historien.  

Foreningen skal derfor have en bestyrelse, der kan se ideerne og finde på andre gode ideer. 

Her i aften skal vi finde fire personer, som vil arbejde med oplevelsesøkonomi. De fire skal finde 

yderlige tre til bestyrelsen. 

 

Jørgen Møller: 

Hvem går og laver hvad? – Vi er en lille historiegruppe under Den Dynamiske Landsby. Vi synes 

det er ærgerligt, at den største arkæologiske udgravning, der er sket i Danmark ikke bliver 

formidlet. Der blev gravet i 13 år. Steen Hvas, Vejle Museerne, som stod for udgravningerne, er 

endnu ikke færdig med sin rapport. Vi håber den kommer til næste år. Udgravningerne afdækker 

flere perioder i jernalder og vikingetid og viser, hvordan landsbyen har flyttet sig nord for Vorbasse. 

Udgravningerne fandt sted for 30 år siden. 

 

Vi har haft fire møder med folk fra Kongernes Jelling. I et af møderne deltog Steen Hvas og vi 

regner med at have et bud på et formidlingsprojekt ”Kilden” udarbejdet af folkene fra Kongernes 

Jelling. 

Skal vi i gang med at grave og afdække Helligkildens udspring, så bliver det i et samarbejde med 

Ribe Museerne, som Vorbasse nu hører under. Det vil koste en hel del penge, så der skal søges 



midler fra fonde. Vi håber den kommende forening kan bygge videre på arbejdet, der er gjort med 

Kongernes Jelling og Sten Hvas.  

 

Troels Ravn, MF for socialdemokratiet, medlem folketingets udvalg for landdistrikter og øer:  

Jeres arbejde her giver os politikere inspiration til den politik, vi gerne vil gennemføre for 

landdistrikterne. Som moderne landsby skal vi selv gøre en indsats. Det er opmuntrende at høre, 

hvad I har gang i. Jeg kommer meget i skolen, har tit besøg på Christiansborg fra skolen. Jeg ved I 

har en god skole. Jeg kommer i fritidscentret, hvor Billund-Vejen kredsen holder sine møder. Jeg 

kommer på fodboldbanen, som dommer. Så jeg kender Vorbasse rigtig godt.  

Det må være oplagt, at I skal sende en ansøgning til LAG Billund-Vejen for at få midler til jeres 

projekter. De er orienteret om, hvad I arbejder med. I skal endelig bruge os, jeres lokale 

folketingsmedlemmer. Det er jeg sikker på Anni Matthiesen også vil sige. 

 

På den stiftende general forsamling blev Karsten Knudsen valgt til ordstyrer. 

Foreningens navn er: Udviklingsrådet for Kilden i Vorbasse  

Foreningens vedtægter blev godkendt med nogle rettelser, der blev foretaget undervejs. 

Til bestyrelsen blev Brian Madsen, Frits S. Kristensen, Svend Erik Schmidt og Stine Høgholt valgt. 

De skal finde tre medlemmer mere til bestyrelsen. Disse medlemmer behøver ikke at have bopæl i 

Vorbasse, men være personer, som har særlig interesse i oplevelsesøkoniomi. 

Arne Spangfort Christensen blev valgt som suppleant. Også her skal bestyrelsen finde endnu en 

person.  

 

Foreningen vil fremover kommunikere med borgerne i Vorbasse via vorbasse.dk 

 

For vorbasse.dk 

Inger Donslund      


