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Vorbasses unikke historie skal være drivkraften   

”I Vorbasse handler vi” – dette kunne være et slogan fra Vorbasse Marked, men 

det er det nu ikke i dette tilfælde. Det er derimod overskriften i det strategihus, 

som Udviklingsrådet KILDEN har lavet med det formål at understøtte og hjælpe 

lokale initiativer på vejen mod erhvervsudvikling, flere aktiviteter og flere 

arbejdspladser. Det overordnede mål er 10 nye aktiviteter/omsætnings-

muligheder og 50 nye arbejdspladser i 2030. 

Siden 2019 har udviklingsrådet KILDEN, bestående af både lokale ildsjæle samt 

flere udenbys kapaciteter, arbejdet med dette emne, og i aftes var alle i 6623-

området inviteret til info-/borgermøde i Vorbasse Fritidscenter for at blive 

klogere på de foregående ca. to års arbejde i gruppen. Der var rigtig fint 

fremmøde, vi var samlet 54 personer (vi havde håbet på 50). 

Bestyrelsesmedlem Stine Høgsholt gennemgik de værdier og byggesten 

(lysegrønne felter på nedenstående billede), som strategien er bygget op 

omkring, samt de opgaver/initiativer, der kunne igangsættes for at nå frem til 

målet (blå felter på billedet). 

Pt. håber bestyrelsen at kunne starte følgende aktiviteter med hjælp fra lokale 

kræfter: Hotel Treetop, Café og museum for træfningen i 1864 ved 

Skødebjerggård, Mikrobryggeri i Vorbasse samt fortællingen om 

Helligkilden/udgravningerne ved Vorbasse. 

Fundamentet for at lykkes med projektet er ”Vorbasse modellen” (gult felt) – 

den lokale opbakning, som er ekstrem vigtig for et lille lokalsamfund af 

Vorbasses størrelse. 

Flere oplysninger vedr. udviklingsrådet KILDEN og det beskrevne projekt kan fås 

ved henvendelse til udviklingsrådets formand Frits Simmelsgaard Kristensen på 

telefon 27 59 38 03. 

Ud over Frits og Stine består KILDENs bestyrelse af: Svend Erik Schmidt (leder af 

Guldminen), Brian Madsen (formand for Vorbasse Grundejerforening), Frans Ø. 

Andersen (forsker og lektor ved Aarhus Universitet), Rikke Juul Gram (partner i 



Schønherr Landskabsarkitekter med rødder i Vorbasse) samt Carina Serritzlew 

(direktør for Billund Museerne). Sekretær for rådet er Inge Kempel.   

 

 


