
I Vorbasse drømmer vi om at skabe et sammenhængende og aktivt forløb i et nord / sydgående 
forbindelsesbånd, som spænder  fra hovedgaden Østergade, omkring Vorbasse skoles - og Fritidscenterets 
arealer, forbi campingpladsen, og et stykke af skove syd herfor.

Vi ved, at sammenhængen mellem by og natur betyder endnu mere aktive borgere, end vi allerede har, og 
ved at forbinde en række af byens eksisterende kvaliteter, fortsætter vi fortællingen om Vorbasse som en 
livskraftig og attraktiv landsby. 

- Og her er vi vant til at løfte i flok, når nye initiativer skal omsættes til virkelighed.

Plan for aktiv forbindelse  mellem Vorbasse by og skoven syd for Drivvejen



Baggrund
Fire aspekter danner baggrund for nærværende initiativ til fremstilling af et byggeprogram med henblik på en 
professionelt udarbejdet masterplan for det nævnte område. Området er defineret på nedenstående kort.

Det bemærkes, at der i det afmærkede areal indgår en 7 ha. stor skovparcel, som ikke tilhører Billund Kommune. 
Vorbasse Fritidscenters forretningsudvalg har afholdt møde med ejeren af parcellen, Arne Andersen, Vorbasse, som 
uden forbehold har tilkendegivet sin støtte til projektet. 

Da der er tale om fredsskov, vil det naturligvis være nødvendigt at konsultere Naturstyrelsen, men vi føler os 
overbeviste om, at den brede almene interesse, som vores projekt forfølger, ligger i smuk forlængelse af styrelsens 
egne initiativer mod at åbne skovene for så mange som muligt.

De nævnte fire aspekter er:
1. Et behov for sammentænkning af de idrætsaktiviteter, der finder sted indendørs, med dem, der finder sted 

udendørs 
2. Folkeskolelovens krav om øget bevægelse og nye tilgange til undervisning 
3. Lokalsamfundets udbud af attraktive faciliteter som argument for øget bosætning
4. Lokalsamfundets udbud af attraktive faciliteter som argument for tiltrækning og fastholdelse af turister.



1. Sammentænkning af aktiviteter
Det oprindelige udgangspunkt for masterplanen er nogle frø sået af konsulenter fra DGI, som Fritidscenterets 
forretningsudvalg konsulterede i 2011 om perspektiverne for den fortsatte udvikling af centerets tilbud og om de 
fremtidige muligheder for at imødekomme lokalsamfundets behov på området. 
Det var et udbytterigt møde, hvor vi i særdeleshed drøftede den forestående inddragelse af centerets loftsarealer. 
Det projekt er nu tilendebragt og udgør i dag et populært samlingssted for ikke-idrætsaktive unge og for diverse ad 
hoc projektgrupper. 

De nævnte frø handlede imidlertid hverken om bygninger, eller hvad de skulle rumme. 
Ordene faldt nogenlunde således: 
”I har i dag nogle enestående faciliteter, som helt sikkert imødekommer enhver fritidsaktivists hedeste drømme. Så vidt 
så godt, men I skal vide, at opfyldelse af fremtidens rekreative behov i stadig højere grad vil finde sted udendørs. Hvis I 
vil imødekomme den tendens, bør I interessere jer for at inddrage jeres nære omgivelser, så Fritidscenteret og de dertil 
knyttede udearealer fremstår som en integreret og harmonisk helhed”.

Det kom naturligvis ikke bag på os, at nogle baner kunne trænge til et løft og heller ikke, at området i det hele 
taget var planlagt – eller måske snarere ikke-planlagt – efter de forhåndenværende søms princip. Derfor var vi også 
indstillet på at give emnet en høj prioritet, når de aktuelle opgaver var løst. 

Medens vi således koncentrerede kræfterne om det projekt, vi var i gang med, var vi samtidig meget opmærksomme 
på, at når vi først tog fat på udearealerne skulle det ske i form af en masterplan omfattende hele området fra 
skolen ved Østergade til og med skoven syd for Drivvejen. Således, fordi vi ofte nok har oplevet fraværet af enhver 
koordineret planlægning, og vi har set resultaterne blive derefter.

”Loftet” har nu været i drift et årstid, og vi er derfor klar til at vende tilbage til sagen. Yderligere motiverede blev vi, 
da vi erfarede, at Vorbasse Skole, som er Fritidscenterets nærmeste nabo og samarbejdspartner, arbejder med en 
tilsvarende problemstilling. Et møde med skolens ledelse forsikrede os om, at der i høj grad er basis for et fælles 
projekt.

Yderligere initiativer i retning af en masterplan forudsætter naturligvis en grundig inddragelse af alle nuværende 
og – i videst muligt omfang - fremtidige brugere af området. Det er i første omgang sket på et møde afholdt den 5. 
maj, 2014. Her var mødt ca. 25 personer, som primært repræsenterede Fritidscenterets brugere og foreninger, der 
benytter centerets inde- og udearealer.

Tankerne om de foreliggende muligheder blev drøftet med stor entusiasme, og der var fuld opbakning til at fortsætte 
arbejdet. 

De vedlagte visioner, ideer og ønsker blev indsamlet, og der er oprettet et afsnit på hjemmesiden www.Vorbasse.
dk, til udveksling af synspunkter og til præsentation af lignende projekter til almindelig inspiration for det videre 
arbejde. Det siger sig selv, at gruppen og alle andre interesserede indkaldes hver gang, der er nyt at berette. 

2. En skole i bevægelse
Skolens behov er aktualiseret som en konsekvens af den nye folkeskolereform, som forudsætter øget vægt på 
bevægelse som en integreret del af undervisningen. Vel kan bevægelserne stadig finde sted inden døre, men de 
tendenser, der gælder for voksne idrætsudøvere gælder naturligvis tilsvarende for den idræt, der udøves i skolen. 
- Vi vil ud. 

Der til kommer, at også andre elementer i den nye folkeskolereform tilskynder til øget vægt på læring i det fri. 
Mulighederne er legio: Skolehaver, udekøkken, biologiske feltstudier, løbe- og cykelruter samt diverse inspirerende 
bevægelses- og klatreudfordringer. 

Vorbasse skole vil i et særlig afsnit bidrage med en nærmere redegørelse for skolens visioner og tanker om nye 
muligheder for læring i det fri. Bilaget vil blive fremsendt til byrådet snarest muligt.



Det bemærkes, at idrætstimerne i Vorbasse skole allerede i dag er henlagt til faciliteterne i Fritidscenteret, og at 
eleverne i stigende omfang via en madordning benytter centerets cafeteria. Der foreligger således et indlysende 
behov for at knytte de to institutioner sammen både i henseende til adgangsveje og til forbindelsesveje.

3. Øget bosætning
Ingen skal nogensinde få Vorbasse til at identificere sig med Udkants Danmark, men vi vil da godt indrømme, at vi 
skal være på tæerne for at forblive attraktiv som bosætningslandsby.

At det er attraktivt - ikke mindst for børnefamilier - at slå sig ned i Vorbasse kan i højeste grad tilskrives netop skolen 
og fritidscenteret. Skolen fordi den i mange år har været kendt i alle skolekredse som stedet, der praktiserede Howard 
Gardners teser om de syv intelligenser med der til svarende læringsstile. Skolen er således særdeles velrenommeret 
både hjemme og ude.

Fritidscenteret skylder ikke mindst sin eksistens de ca. 12 mio. kr. som lokalsamfundet selv har rejst via diverse 
indsamlinger og aktiviteter. Ud over de to idrætshaller indeholder centeret en svømmehal, et fitnesscenter, et 
lokale til spinning, et lokale til work-out o.l., klublokaler til bl.a. ikke-idrætsaktive (Loftet), diverse mødelokaler og et 
dagåbent bibliotek betjent af frivillige.

Her ud over indgår den kommunale daginstitution (vuggestue og børnehave) som en integreret del af centeret, og 
som et ekstra fjer i hatten opnåede Fritidscenterets cafeteria i 2013 status som et af fem fyrtårne i det Jump-Food 
projekt, som Fødevarestyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Madhus og DGI har initieret. Det betyder, at 
cafeteriet kun serverer lækker, velsmagende og sund mad.

Det, der mangler, før disse to kulturinstitutioner når stjernerne, er en koordineret og æstetisk sammenbinding - 
både i forhold til hinanden og i forhold til de tilstødende omgivelser. 

4. Flere besøgende
At aktivitetsniveauet i Vorbasse er højt demonstrerer blandt andre den beboergruppe, som med tilknytning til 
Billund Kommune og Landdistriktsrådet  arbejder på at fremme udviklingen af turismen. Gruppen var samlet den 
26. maj med deltagelse af en proceskonsulent fra DGI, Stine Berg.

Ikke overraskende faldt præsentationen af nærværende projekt perfekt ind i de øvrige tanker og ideer om 
lokalsamfundets muligheder for at tiltrække og fastholde det i øvrigt ikke ubetydelige antal turister, der allerede i 
dag besøger Vorbasse. 

Langt den største del af turisterne, ca. 40.000 liggedage pr. år, søger Vorbasse Camping, som er beliggende vis-a-vis 
Fritidscenteret. De fleste slår sig ned i 2 - 3 dage, som de primært tilbringer med besøg i Legoland, i Givskud Zoo, og 
i Lalandia. 

Flere og flere vælger imidlertid at tilbringe en ekstra dag eller to i de mindre  stressende omgivelser i Vorbasse. Det er 
der allerede i dag mange gode grunde til, som det vil føre for vidt at komme ind på her, men blot dette, at turisterne 
har fri adgang til svømmehallen i Fritidscenteret er et rigtig godt aktiv. Tilsvarende har de mulighed for at benytte 
både de tilstødende tennisbaner og beachvolleybane.

Turistgruppen er overbevist om, at en gennemførelse af nærværende projekt, med de nye muligheder for rekreative 
udfordringer og æstetiske oplevelser, vi vil kunne tilbyde vores gæster, i høj grad vil bidrage til målet om vækst på 
området.  
Stikord indsamlet på brugermødet den 5. maj.



På brugermødet var der mange begrundelser for, og ideer til en sammenhængende forbindelse, og de var alle 
sammen med til både at løfte og kvalificere visionen, men vi er naturligvis opmærksomme på, at der i et kommende 
arbejde med en konkret plan, vil skulle vægtes og sorteres i de mange gode forslag:

Målet med en masterplan er 
- at udnytte de udefaciliteter vi har og binde tingene sammen
- at gøre os attraktive som by og markere os som enestående
- at opnå synergi mellem vores faciliteter og institutioner
- at skabe et smukt og funktionelt fritidscenter med de omkringliggende arealer
- at gøre det æstetisk og indbydende
- at vi åbner skolens arealer mod omverdenen. Inviterer til mere bevægelse
- at vi får en plan, der binder det hele sammen, og som inviterer til mere idræt og mere fællesskab 

Kommentarer fra de fremmødte:
- Sammentænke leg, læring, motion, natur, bevægelse
- Det er ikke Kompan legeredskaber, vi har brug for, men hvad naturen frembringer
- Udfordringerne kan være at vi benytter hinandens faciliteter – der skal indgås aftaler, så vi ikke træder 

hinanden over tæerne – også for campingpladsen
- Planen bør omfatte hele vejen fra Østergade og ned til skoven – og måske skal vi længere ned
- Vi skal tage højde for de arealer grundejerforeningen bruger i forbindelse med markedet
- Ideen er, at skolens arealer også åbnes, så alle kan bruge det, fx foreningerne
- Krocketklubben er glad for deres nuværende arealer og kan ikke klare sig med mindre plads

Brugermålgrupper:
- 0-90 år
- Campingpladsens gæster
- Foreninger
- Foreningsløse
- Flere 15-30 årige 

Processen:
- Tage de input med der kommer i dag
- Der vil løbende blive mulighed for at bidrage
- Bruge mere tid på at indhente inspiration fx hos DGI og Friluftsrådet 
- Overvejelser om mulighederne for at finansiere planen – herunder ansøgning til Vorbasse Fonden
- Oprette en side på vorbasse.dk, hvor alle kan dele billeder og ideer
- Det er vigtigt at alle føler ejerskab for processen, og at den ikke opfattes som lukket
•	

Brainstorm over ideer og ønsker:
- Multibane med lys og tilslutning af musik (som Lindknud)
- Outdoor fitness / cross gym
- Fitness stativer rundt på hjertestier (Lindknud)
- Fitnesspavilloner 
- Pavillion som ved Krigshavnen
- Bålhytte
- Kunstbane/hockey
- Parkour
- Skateboard bane / rulleskøjte
- Hængebro/abebane
- Klatrevæg
- Sti mellem skole og hal integreres med en balance/forhindsringsbane
- Tarzanbane - motorikbane
- Skak
- Skolegården også til byens borgere



- Atletikbanen trænger til et facelift
- Åbne skolens legepladser op til byens borgere
- Mountainbikes
- Friluftsbad
- Udendørs bassin + vippe
- Hoppepude 
- Labyrinter
- Svævebane
- Dyr
- Læring
- Suunto
- Skulpturer
- Kunst
- Streetmiljø
- Basketball
- Fiskeri
- Aktivitetssti rundt om skolen, der er pladser der trænger til renovering
- Udekøkken ved skolen
- Biologi – udelokale
- Oversigtstavle, der viser hvor tingene er – tennis, beachvolley etc.
- Drivhuse, skov og natur
- Geocaching 
- Børnenes landsby som branding

Er det sådan det skal se ud? Mulighederne er mange!


