
 

      
 
 
Mød vores sommergæster. 
 
Svarene på, hvorfor så mange af os tilbringer sommeren med at rejse, vil være mangfoldige. 
Nogle vil være sikre på, at solen er til rådighed, når de har fri, andre vil se og opleve et eller 
flere af verdens syv vidundere,  og atter andre søger indtryk i de store byer eller i  
spektakulære landskaber. Men når facit skal gøres op, om ferien lykkedes, vil mødet med de 
mennesker, vi traf på vores vej, ofte være afgørende. 
 
Et kik ind i andre tilgange til livet, andre forudsætninger og andre måder at gøre tingene på, 
kan i mange tilfælde kompensere, at de oprindelige mål med rejsen måske ikke helt levede op 
til det forventede. 
 
Som vi selv har det, må vi formode, at de turister, der har valgt Vorbasse og omegn som 
rejsemål, også vil have det, så det er her vi som landsby har mulighed for at yde et bidrag. Ikke 
alene ved at tilbyde vores sommergæster en lille bid af livet her, men bestemt også for at få 
indtryk af, hvordan andre oplever vores hjørne af verden. Hvis det hele lykkes kan det oven i 
købet være, at vi vil kunne se os selv med nye øjne. 
 
Og så til sagen. 
 
Ifølge udviklingsplanen for Vorbasse er Lokalrådet forpligtet sig til at arbejde på at fremme 
småskalaturismen i området. Det forsøger vi på forskellig vis, men et udspil, som det vi 
foreslår nedenstående, vil - ud over de kommercielle muligheder - åbne for nogle kvaliteter til 
glæde for alle implicerede. 
 
Det, vi foreslår, er, at de vorbassefamilier, der har lyst, byder sig til som værter for en 
tilsvarende familie, der gæster vores område.  Invitationen kan omfatte en eller flere dage 
efter eget valg fx fra kl. 17 til 21. 
 
Det er ikke tanken, at man stiller an med en bedre middag, men at man tværtimod - mod 
betaling af 100 kr. pr. person - serverer en af de retter, der naturligt indgår i familiens daglige 
drift.  
 
Forberedelsen og indtagelse af middagen vil sikkert være hovedaktiviteten i forløbet, og her 
vil der være rig lejlighed til på mere eller mindre formfuldendt engelsk eller tysk at udveksle 
tanker om livet og døden og ikke mindst - hverdagen.  
 
Måske bliver der også  tid til at fremvise et par af byens seværdigheder. 
 



Om vores plan har gang på jorden, ved vi ikke, men nu prøver vi. Den første forudsætning er, 
at tilstrækkeligt mange familier i Vorbasse og omegn er villige til at stille sig til rådighed et 
antal dage i ugerne 27 – 31.  
 
Et andet forhold, som vi ikke kender svaret på, er, om de potentielle gæster vil reagere på de 
opslag vi sætter op i visitbillund.dk, vorbasse.dk og i pjecen ”Velkommen til Vorbasse”.  
Vil de tage imod vores tilbud?  
 
Hvis der er baggrund for at realisere planen, vil vi indkalde de interesserede til et kort møde, 
før det går løs. 
 
Hvis I har lyst til at være med, hører vi gerne fra jer inden den 14. april.   
 
Henvendelse kan ske til Jane Langvad (jane@vorbasse.dk) eller Ole Gram 
(olegram@vorbasse.dk) 
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