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Denne rapport handler om landsbyklyngen 
Bredsten, Gadbjerg og Skibet, som ligger 
i Vejle Kommune. Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet er en del af kampagnen Lands-
byklynger. En kampagne, som i 2017-2019 
søsætter 24 landsbyklynger fordelt over 
hele Danmark. Bag kampagnen står Re-
aldania, DGI og Lokale og Anlægsfonden.

Sammen med Vejle Kommune har landsbyerne 
Bredsten, Gadbjerg og Skibet indgået et samarbej
de om at etablere en landsbyklynge. Lokalrådene 
begyndte deres samarbejde i 2016 i forbindelse 
med etableringen af en fælles overbygningsskole i 
Bredsten midt mellem Skibet og Gadbjerg. Det er 
det succesfulde samarbejde, der nu skal bygges 
videre på. 

Muligheder
De tre landsbyer er allerede hver især relativt 
velfungerende lokalsamfund med forsamlingshuse, 
daginstitutioner, skoler, kirker, foreninger og lokalråd. 
Det betyder, at der er en række stærke ressourcer at 
trække på i landsbyerne. Samtidig er byerne placeret 
i naturskønne omgivelser med gode muligheder for 
rekreative aktiviteter og friluftsliv. 

Der er et stort potentiale for vækst og udvikling i 
landsbyklyngen, da den ligger midt i Vejle Kommu
ne tæt på arbejdspladser i Vejle, Billund og Give. 
Den gode placering understøttes af tre lokalsam
fund med engagerede borgere og mange velfun
gerende aktiviteter. Potentialet for at skabe et nyt 
attraktivt centrum i Vejle Kommune uden for hoved
byen Vejle og centerbyerne Give, Jelling, Egtved og 
Børkop er således stort.

1. 
INDLEDNING
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Landsbyerne har ikke samarbejdet før 2016, da 
de før strukturreformen i 2007 lå i tre forskellige 
kommuner (Give, Egtved og Vejle), men igennem 
det seneste år har lokalrådene i de tre byer arbejdet 
sammen for at styrke de tre landsbyer i hjertet af 
Vejle Kommune. 

Udfordring
Landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet er ikke udfordret af de samme land-
distriktsrelaterede udfordringer, som mange 
andre landsbyer rundt om i landet er. 

Det vurderes dog, at de udfordringer, der eksisterer, 
bedst løses gennem samarbejde. Det handler ge
nerelt om at sikre en ’harmonisk vækst’ i lokalsam
fundene. Centrale problemstillinger i den forbindel
se er tilbud til børn og unge, bosætning, boligtyper 
og infrastruktur særligt i form af offentlig transport. 
Her vil klyngesamarbejdet fokusere på at skabe 
landsbyer, hvor der på sigt er muligheder for boliger 
og aktiviteter for borgere i alle aldre. Specielt er der 
i dag et stort behov for fælles kulturelle tilbud for 
unge mellem 1318 år.

Mens de store byer i kommunen oplever en kraftig 
vækst i befolkningen, så har landdistrikterne og 
landsbyerne oplevet en betydeligt mindre vækst 
siden 2011. Derfor er det nødvendigt at styrke de 
mindre lokalsamfund i kommunen, så de kan være 
attraktive steder at bo. Også i fremtiden. Ambitionen 
er, at landsbyklyngesamarbejdet mellem Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet kan fungere som et pioner
projekt og således være til inspiration for andre 
lokalsamfund i Vejle Kommune, så der kan sikres 
robuste landsbyer fremadrettet og en kommune i 
balance.  
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
I Danmark er befolkningstallet stigende, men 
stigningen er ujævnt fordelt og gælder ikke for en 
række af landdistrikterne. Imens særligt Østjylland 
og det østlige Sjælland de seneste ti år har oplevet 
stor vækst, så har en række kommuner i Nord
jylland, Vestjylland og det sydlige Danmark samt 
økommunerne oplevet en befolkningsnedgang.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, at mange landsbyer i yderområderne i 
dag har svært ved at fastholde deres eksistensbe
rettigelse som selvstændige, bæredygtige lands
byer. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en 
aktiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer ople
ver i dag, at skolen lukker, busruter bliver nedlagt, 
og købmanden drejer nøglen om. Det medfører et 
behov for omstilling for de mennesker, som bor i 
landsbyerne. 

Endvidere giver det 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 falden
de befolkningstal i mange landdistrikter. Foreninger
ne bliver pressede på antallet af medlemmer, 
faciliteter, ledere samt frivillige, og deraf udfordres 
de økonomisk.

Landsbyer står stærkere,  
når de står sammen 
I 20152016 gennemførte Realdania og DGI i 
samarbejde med fem af landets kommuner Pilot
projekt Landsbyklynger.³ Evalueringen af pilotpro
jektet 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 mellem forskellige tilbud og faciliteter. 
Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet 
og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommu
nale service og drift optimeres.⁴ 

Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
ud fra i landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet. 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 og 
mindre byer. 

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.⁵
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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 etableringen 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. 

1.2. PROCES OG METODE

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 viden, der er afgørende for at kunne 
initiere de udviklingsprocesser og justeringer, der er 
brug for lokalt. Med den metode er der fokus på, at 
forandring skal komme nedefra, og at ejerskabet til 
forandring skal forblive på lokale hænder. Forank
ringen 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. 
 

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer 
relateret til et område eller en geografisk lokalitet.⁶ 
Stedbundne potentialer kan fx være kulturarv i 
bygninger og landskaber, nærhed til storslåede 
naturområder eller en lokal håndværkstradition. 
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 opmærk
somhed på at lokalisere stedbundne potentialer og 
bringe dem i spil. Den borgerinvolverende tilgang 
er en måde at invitere den lokale viden og de lokale 
værdier ind i processen omkring dannelsen en 
landsbyklynge.

Gennem de fem faser arbejdes der med seks 
fokuspunkter. Fokuspunkterne er inspireret af 
forskningen i landsbyklynger og de faktorer, som 
er bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling 
af lokalsamfund.⁷ 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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Målet med rapporten er at styrke det faktuelle 
beslutningsgrundlag for landsbyklyngen Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet. Således skal rapporten danne 
grundlag for prioriteringer og beslutninger om de 
indsatsområder, der fremadrettet skal arbejdes 
med. Det sker ved at kortlægge de kvaliteter og 
potentialer, der findes i landsbyklyngens geografi, 
demografi og interne strukturer. De interne struktu
rer belyses særligt via en borgerundersøgelse, som 
kortlægger borgernes syn på de udfordringer og 
potentialer, der findes i området. 

Rapporten kommer til at danne afsæt for strate
giplanen, som udarbejdes i den femte og sidste 
fase af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styre
gruppen for Landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg 
og Skibet samt de aktive arbejdsgrupper, der med 
tiden bliver tilknyttet projektet. Heri medregnes også 
Vejle Kommune, som har en plads i styregruppen, 
og som ønsker at undersøge, om landsbyklynger er 
en brugbar strategi i kommunens landdistriktspolitik. 

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
I kapitel 1 introduceres landsbyklyngen Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet og kampagnen Landsbyklynger.      

I kapitel 2 opsummeres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne fra 
borgerundersøgelsen.   
 
I kapitel 3 præsenteres klyngens beliggenhed, det 
nuværende samarbejde på tværs og den demogra
fiske profil.       

I kapitel 4 formidles resultaterne fra borgerun
dersøgelsen. Her vil de seks fokuspunkter blive 
introduceret med fokus på Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet. 

I kapitel 5 præsenteres de fremtidige perspektiver 
for landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg og Skibet.   

1.3. RAPPORTEN
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2. 
HOVEDRESULTATER

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra den demografiske analyse og opsummerer en 
række af resultaterne fra borgerundersøgelsen. 

2.1. DEN DEMOGRAFISKE ANALYSE

Klyngen består af de tre byer Bredsten, Gad
bjerg og Skibet, som er placeret i hjertet af Vejle 
Kommune tæt på de mange arbejdspladser i 
både Vejle og Billund. 

Vejle Kommune har igennem de seneste ti år 
haft en stigning i befolkningstallet på ca. tusinde 
borgere om året, således at der i dag bor 
114.282 i kommunen. Samlet er befolkningstal
let over det seneste årti steget med små 10 %. 

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokal
område er der foretaget en borgerundersø
gelse. Den er gennemført som en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse og udført fra d. 
19. februar til d. 18. marts.  

I alt har 816 borgere besvaret undersøgelsen, 
som er rettet mod personer fra 16 år med 
bopæl i klyngen. Den samlede svarprocent er 
15,5 %.

Indbyggertallet i landsbyklyngen er over de seneste ti år 
steget med ca. 6 %. Der bor i dag (2018) 6.627 borgere.

Samtidig har der været store ændringer i befolknings
sammensætningen, hvor der særligt er kommet en 
mindre procentdel af småbørn og voksne i den ar
bejdsdygtige alder, mens der er kommet flere unge og 
ældre til. Det betyder, at gennemsnitsalderen er steget. 
Gennemsnitsalderen for hele klyngen er gået fra 37,3 år 
i 2007 til 41,0 år i 2017. 

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i klyngen.  
97 % af respondenterne er tilfredse med at bo i områ
det. 

87 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til sammen
ligning hermed føler 29 % tilknytning til landsbyklyn
gen. Stedsidentiteten er således i langt højere grad 
bundet til nærmiljøet i sognet end til hele landsbyklyn
gens geografi. 

Naturkvaliteterne i området er den vigtigste årsag til, at 
respondenterne bor, hvor de bor. Samtidigt med det er 
det også naturen, som flest respondenter fremhæver 
som noget særligt for området. 

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
62 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdet er på tværs mellem landsbyerne i 
dag. Det vidner om et generelt svagt kendskab 
til de eksisterende samarbejder på tværs, og det 
viser, at byerne traditionelt ikke har samarbejdet 
med hinanden. Det er netop et styrket samar
bejde, som landsbyklyngen vil arbejde for. 

I forlængelse heraf mener 69 %, at et samarbej
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne skal overleve. Det vidner til 
gengæld om en relativ stor opbakning til lands
byklyngen. 

Kun 17 % mener, at landsbyerne i klyngen i 
dag er gode til at informere hinanden, når der 
afholdes fælles arrangementer. 

KOMMUNIKATION 
34 % havde hørt om landsbyklyngen, før 
de deltog i borgerundersøgelsen. Spørge
skemaundersøgelsen har således givet 538 
borgere kendskab til klyngen. 

Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokal udvikling fra lokale aviser (49 %) og 
Facebook (45 %). I fremtiden foretrækker bor
gerne i stigende grad at benytte sig af mails/
nyhedsbreve (55 %) og Facebook (46 %).  

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
93 % af respondenterne mener, det er nød
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. 37 % af respon
denterne laver i dag frivilligt arbejde. 

De borgere, som arbejder frivilligt, motiveres 
først og fremmest af en interesse for sagen 
(59 %), og det at de er blevet opfordret/valgt 
til det (42 %). 

I alt giver 119 borgere udtryk for, at de gerne 
vil kontaktes for at høre mere om mulighe
derne for at blive frivillig i landsbyklyngen 
Bredsten, Gadbjerg og Skibet.  

Respondenterne ønsker først og fremmest at 
engagere sig frivilligt inden for sport/idræt og i 
form af ad hoc opgaver. 

KOMMUNESAMARBEJDE
80 % af respondenterne ved ikke, om Vejle 
kommune har beskrevet, hvordan de vægter 
samarbejdet med borgerne.  

Vejle Kommune ønsker, at udvikling af lokal
områderne i kommunen skal ske i samarbejde 
med borgerne. Det beskrives fx i ’Politik for 
udvikling af lokalområder og landdistrikter 2018
2021’.
  

MØDESTEDER
Borgerne vurderer, at haller og klubhuse er den 
type af mødesteder, som har størst potentiale 
til fremadrettet at styrke fællesskabet på tværs 
af landsbyerne. Også institutioner og tilbage
vendende årlige arrangementer vurderes af 
borgerne til at have stor betydning som fælles 
mødesteder. Kirker og menighedshuse vurde
res til at have mindst betydning. 

AKTIVITETSUDBUD
Langt de fleste (81 %) er tilfredse med det 
fritids- og aktivitetsudbud, der findes i lokal
området. 

Alligevel kommer respondenterne med 1.177 
forslag til nye aktiviteter. De mest populære 
forslag er særligt vandreture, fitness og aktivi
teter for unge.

Sportsstævner og konkurrencer (57 %) vur
deres til at være den arrangementstype, som 
er bedst til at samle borgerne på tværs.  
76 % af respondenterne er villige til at bevæ
ge sig mere end fem kilometer efter det rette 
aktivitetsudbud. 
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Gode skoler og institutioner (61 %), en god 
infrastruktur (54 %) og mulighed for indkøb 
lokalt (51 %) vurderes af borgerne til at være 
de vigtigste emner at samarbejde om i frem
tiden.

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere i forhold til sam
arbejde med kommunen, hvis de formår at 
stå sammen omkring de emner, der vedrører 
netop skoler, institutioner og infrastruktur. Det 
er områder, hvor idéer og mulige løsninger 
skal findes i samarbejde med kommunen.

2.3. FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
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I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 
udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil klyngens beliggehed, samarbejde på 
tværs og den demografiske profil blive 
præsenteret. 

3. 
LANDSBYKLYNGEN

BREDSTEN, GADBJERG 
OG SKIBET

De tre byer ligger placeret i hjertet af Vejle Kom
mune tæt på arbejdspladser i Vejle, Billund og 
Give. Med den nære tilknytning til Vejle Ådal byder 
klyngen på fantastiske naturoplevelser og kulturhi
storiske højdepunkter.

Klyngen udgøres geografisk af hele Bredsten Sogn, 
hele Gadbjerg Sogn samt størstedelen af Skibet 
Sogn.

3.1. BELIGGENHED
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Gennem tiden har der været forskellige samarbej
der mellem byerne to og to. Disse samarbejder 
har været af meget forskellig karakter og dækket 
alt fra skole og daginstitutioner, over idræt, til mere 
erhvervsrettede aktiviteter og samarbejde mellem 
eksempelvis de praktiserende læger. 

Startskuddet til samarbejdet mellem alle tre byer 
var, at folkeskolerne i Bredsten og Gadbjerg blev 
lagt sammen efter kommunesammenlægningen, så 
der blev etableret en fælles overbygning i Bredsten. 
Fra efteråret 2017 blev også overbygningselever
ne fra Skibet Skole henvist til BredstenGadbjerg 
Skole. Beslutningen om, at eleverne fra Skibet 
skulle til Bredsten frem for Vejle blev taget af Vejle 
Kommune efter ønske fra en samlet alliance af de 
tre lokalråd samt ledelserne og bestyrelserne på 
BredstenGadbjerg Skole og Skibet Skole. 

I forbindelse med skolesamarbejdet har lokalråde
ne og skolerne i fællesskab også arbejdet på at få 
etableret fælles aktiviteter for ungdommen ud over 
skoletiden. Første skridt til det samarbejde er en 
kommunal ungdomsklub, som åbnede i Bredsten i 
efteråret 2017.

Der er imidlertid en række udfordringer i forbindelse 
med samarbejdet om ungdommen: Der mangler 
kapacitet i bygningerne, der mangler busforbin

delser mellem byerne, særligt i aftentimerne, og 
der er heller ikke fuldt udviklede cykelstier mellem 
landsbyerne. Samtidig ønskes der et ligeværdigt 
forhold mellem landsbyerne, så ikke kun Bredsten, 
men også Gadbjerg og Skibet kan tilbyde aktiviteter 
for unge fra alle tre landsbyer. Med over 200 unge 
i 7.9. klasse er der et stort potentiale for fælles ak
tiviteter og samskabelse. De tre lokalråd har derfor 
lanceret ideen om en ’mobil ungdomsklub’, der vil 
kunne have aktiviteter i alle tre landsbyer.

Ydermere arbejdes der på at etablere et fælles mu
sikskoletilbud i samarbejde med eksterne aktører 
såsom oplysningsforbund og Balle Friskole, der er 
beliggende ved Bredsten.

Ud over kommunen, lokalrådene samt skolernes 
bestyrelser og ledelser vil der i landsbyklyngesam
arbejdet blive inddraget pensionistforeninger, elev
råd, kultur og idrætsforeninger samt erhvervsliv.

Foruden ovenstående har byerne samarbejdet 
igennem forskellige forening af mere eller mindre 
officiel karakter, hvor især idræt har fyldt meget. 
Fælles for de tre byer er, at der er et stærkt for
eningsliv med mange ildsjæle og mange forskellig
artede tilbud på frivillig basis.

3.2. SAMARBEJDET I DAG

I Vejle Kommune bor der i øjeblikket 114.282 borge
re, mens der i 2007 boede 104.101.  I de mellem
liggende 11 år er befolkningstallet steget jævnt med 
omkring tusind borgere om året og med ca. 10 % 
i alt. Det forventes, at indbyggertallet vil fortsætte 
stigningen frem imod 2045, således at der her vil bo 
ca. 131.000. Det fremgår af befolkningsprognosen, 
som fremskriver forventninger om antal fødsler, 
dødsfald, flyttemønstre, indvandring og det forven
tede boligbyggeri. Prognosen er ikke en garanti for 
en udvikling, men en forventning der er afhængig af 
flere faktorer. Den er et vigtigt redskab for den kom
munale planlægning, fordi den kan anvise behovet 
for den kommunale service, herunder eksempelvis 
antal pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, 
fritidsordninger og på plejehjem. 

Der bor i dag 6.627 borgere i klyngen. Ser man 
på den faktuelle udvikling for byerne Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet i klyngen i perioden 20072018 
viser den, at indbyggertallet er steget med ca. 6 % 
eller små 400 borgere.  

3.3. DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL
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  Skibet         Bredsten         Gadbjerg       

Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne målt 
på antallet af indbyggere fra 2007 til 2018

Det kan for de tre sogne være svært at se, om der 
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 (2007-2018)
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  Skibet         Bredsten         Gadbjerg       

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet fra 2007 
til 2018 som såkaldte indekstal. Figuren tager afsæt 
i indbyggertallene fra 2007 og sætter dem til 100. 
Hvis indbyggertallet er konstant over hele perioden 
bliver indekstallet ved med at være 100. Hvis ind

byggertallet er stigende i forhold til 2007 vil indeks
tallet være større end 100. Og hvis indbyggertallet 
er faldende i forhold til 2007 vil indekstallet være 
mindre end 100. 

Ud fra figuren kan det aflæses, at to af de tre sogne 
går frem i indbyggertal, mens det tredje fastholder 
samme indbyggertal. I den del af Skibet Sogn, 
som er med i klyngesamarbejdet, er befolknings
tallet steget løbende, dog med en lille nedgang fra 
2012 til 2014 og igen fra 2015 til 2016. Gadbjerg 

Sogn er efter et mindre fald i løbet af 20092013 
steget til over indeks 100. Bredsten Sogn er efter 
at have været steget et par år tilbage ved indeks 
100. Generelt er det svært at tegne et klart billede 
af befolkningsudviklingen i de tre byer, da der ikke 
viser sig nogle tydelige tendenser.  

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (INDEKSTAL – 2007 = 100) (2007-2018) 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

95

100

105

110

115

19 



2007 2018
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ALDERSGRUPPER FOR ALLE SOGNE (2007 OG 2018)

Aldersfordeling og gennemsnitsalder
Ud over at se på hvordan antallet af indbyggere har 
ændret sig, er det også relevant at se på, hvordan 
aldersfordelingen har forandret sig.  

Figuren viser hvor stor en andel af det samlede ind
byggertal, som hver af de fem aldersgrupper udgør. 
Tallene er opgjort i hhv. 2007 og 2018. 

Der er i perioden 2007 til 2018 procentvis blevet 
færre småbørn (06 år) og færre voksne i den 
arbejdsdygtige alder (2664 år). Derimod er der 
kommet en større andel af børn i den skolepligtige 
alder (716 år), unge (1725 år) og ældre (65+). 
Særligt nedgangen af borgere i den arbejdsdygtige 
alder og stigningen af ældre har stor betydning for 

den fremtidige kommunale service. Positivt er det 
for klyngen særligt, at andelen af børn i den skole
pligtige alder og unge er steget. 

I forlængelse af aldersfordelingen er det oplagt 
også at se på gennemsnitsalderen. 
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GENNEMSNITSALDER (2007-2018)
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Figuren viser gennemsnitsalderen på indbyggerne 
i hver af byerne. Gennemsnitsalderen er opgjort 
hvert år i perioden fra 2007 til 2018. 

Det ses tydeligt, at gennemsnitsalderen i hver by 
har været stigende over perioden. Samtidigt ses 
det, at gennemsnitsalderen er højest i Bredsten, 
mens den er lavest i Skibet. Den samlede gen
nemsnitsalder for hele klyngen er steget fra 37,3 
år i 2007 til 41,0 år i 2018. Til sammenligning var 
gennemsnitsalderen i Danmark i 2007 på 39,9 år, 

mens gennemsnitsalderen i 2018 er 41,5 år. På den 
måde ses det, at gennemsnitsalderen i 2007 var 2,6 
år under landsgennemsnittet, mens den i 2018 kun 
er 0,5 år lavere end landsgennemsnittet. Gennem
snitsalderen stiger derfor hurtigere i klyngen end på 
landsplan. 
 

  Skibet         Bredsten         Gadbjerg       
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokale 
foreninger, institutioner, organisationer, 
erhvervsliv og ikke mindst borgerne, som 
har en helt afgørende betydning for en 
landsbyklynges udvikling og succes. Det er 
borgerne, der ved, hvordan hverdagslivet 
fungerer, og hvilke behov og ønsker der er.  

Til at kortlægge borgernes syn på deres lokalom
råde er der foretaget en borgerundersøgelse. Bor
gerundersøgelsen er foretaget som en elektronisk 
spørgeskemaundersøgelse.

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 fra  
d. 19. februar til d. 18. marts. 

Kommunikation
Undersøgelsen er foregået elektronisk og kom
munikeret ud via eBoks med Vejle Kommune 
som afsender. Derudover har klyngen kommuni
keret omkring spørgeskemaet på Facebook og 
på lokale hjemmesider.  

Antal besvarelser
I alt har 816 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den rettet sig mod personer fra 16 år med 
bopæl i klyngen (i alt 5.264 borgere).  
Den samlede svarprocent er 15,5 %.
Målsætningen lød på 15 %, og den er dermed 
indfriet.  

Køn
51 % af respondenterne er mænd, mens 49 % 
er kvinder.  

Bopæl
Det samlede antal besvarelser er kommet fra 
følgende områder: Bredsten (33 %), Gadbjerg  
(20 %) og Skibet (47 %). Lokalområdernes  
enkelte svarprocenter er hhv. 15,8 % for Bred
sten, 14,5 % for Gadbjerg og 16,5 % for Skibet.⁹

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er 
46,4 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 blandt meget andet 
med til at fastholde befolkningen.

11 % af respondenterne har boet i klyngen hele  
deres liv. 31 % af respondenterne har boet i klyn
gen i mere end 20 år. 30 % har boet der i 1019 år,  
15 % i 49 år og 12 % i under tre år. Størstedelen af 
respondenterne kender derfor området godt. 

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=764)

Med 97 % af respondenterne, som er enten helt enige 
eller enige i udsagnet, er der generelt stor tilfredshed 
med at bo i området. Kun 2 % er utilfredse.

Ved ikke – 1 %

Helt uenig og uenig – 2 %

SamletHelt enig 55 %

Enig 42 %

Uenig 2 %

Helt uenig 0 %

Ved ikke 1 %

Helt enig og enig – 97 %
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Samlet set føler kun 29 % tilknytning til hele lands
byklyngens område, mens hele 62 % ikke gør.  

Med 9 % er det ca. hver 10., der ikke ved, hvorvidt de 
føler tilknytning til hele landsbyklyngens område.

Hele 87 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. 10 % 
gør ikke, og 3 % ved det ikke. 

Helt uenig og uenig – 10 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET 
– LANDSBYKLYNGEN BREDSTEN, GADBJERG OG SKIBET (N=764)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=764)

Ved ikke – 9 %

Helt uenig og uenig – 62 %

Helt enig og enig – 87 %

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 historisk en
hed, som de fleste er vokset op med, mens lands

byklyngen er en ny enhed, hvis formål og ambition 
er at knytte stærkere bånd og styrke samarbejdet 
på tværs mellem byerne.

Helt enig 5 %

Enig 24 %

Uenig 36 %

Helt uenig 26 %

Ved ikke 9 %

Helt enig  45 %

Enig 42 %

Uenig 8 %

Helt uenig 2 %

Ved ikke 3 %

Helt enig og enig – 29 %

Ved ikke – 3 %
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Naturkvaliteter (48 %) er den suverænt vigtigste årsag 
til, at respondenterne bor i området. Men også det at 
de har familie og venner i området (30 %), trygheden 

(30 %) og sammenholdet (29 %) er vigtige årsager. 
Under ’Andet’ nævnes særligt nærheden til Vejle og 
den korte afstand til skoler og institutioner. 

Igen er det naturen, der af flest nævnes som noget 
særligt ved området. Det er altså helt tydeligt, at 
naturen spiller en altafgørende rolle for området. Det 

gælder derfor for klyngen om at få den bragt i spil så 
meget som muligt fremadrettet. 

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=781)

Født og opvokset i området

Jeg har familie og/eller venner i området

Mit arbejde og/eller min families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

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

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (fx områdets kultur og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

Natur

Lokalmiljø

Indkøb, arbejde, huspriser og beliggenhed

Skole og foreningsliv

Udenfor kategori

%0 10 20 30 40 50

   20 %

     30 %

        24 %

           26 %

2 %

    29 %

        48 %

  12 %

      30 %

           10 %

     360

              286

     237

   225
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Respondenterne fik til dette spørgsmål mulighed for 
at skrive lige netop det, de vil fremhæve som noget 
særligt ved deres lokalområde. Deres svar er blevet 

analyseret og kategoriseret af styregruppen. Svare
ne fordeler sig overordnet i fire kategorier samt en 
række besvarelser udenfor kategori. 

HVILKE TING VIL DU FREMHÆVE SOM NOGET SÆRLIGT VED DIT  
LOKALOMRÅDE? (MAKS 3. SVAR) (N=522)
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80 % af respondenterne tror, at befolkningsudvik
lingen fra de seneste ti år vil fortsætte fremadrettet. 
Der er derfor en stor optimisme på områdets vegne 
blandt borgerne. Det gælder for klyngen om at 
ride videre på den bølge af optimisme og gribe de 
muligheder, der opstår. Det bliver interessant at se, 

hvordan kommunen og klyngen i samarbejde kan 
udvikle det potentiale, der er i området, så befolk
ningsudviklingen kan fortsætte. Forhåbentligt kan 
klyngesamarbejdet være med til at sikre dette. 

Helt uenig og uenig – 10 %

Helt enig og enig – 80 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER I MIN BY, 
END DER GØR I DAG (N=757)

Ved ikke – 10 %

4.2. OPTIMISME
Fra 2007 til 2018 er indbyggertallet som tidligere 
skrevet steget en lille smule i klyngen. Set i lyset 
af det, er det interessant at undersøge, hvordan 
borgerne selv forestiller sig udviklingen vil se ud i 
de kommende år.

SamletHelt enig  40 %

Enig 40 %

Uenig 7 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 10 %
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4.3. ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem lands
byerne, som danner fundamentet for den udvikling, 
der sker i klyngen. Målet med organiseringen er 
at skabe en struktur, som muliggør et samarbejde 
på tværs. Kun på den måde kan der i fællesskab 
arbejdes med de langsigtede perspektiver. 
Som tidligere nævnt er der på flere forskellige 
områder i dag et godt samarbejde mellem byerne i 
klyngen. Fx mellem skolerne. Det er dog samtidigt 

et emne, som kan blive både udvidet og endnu 
stærkere. På den baggrund er det relevant at se på, 
hvordan borgerne vurderer det nuværende samar
bejde og udgangspunktet for et stærkere samarbej
de i fremtiden.

Hele 62 % svarer, at de ikke kender til samarbejdet 
på tværs af byerne i dag, og at de ikke ved, om der 
i det hele taget er et samarbejde. Det vidner om et 
svagt kendskab til de eksisterende rutiner. 24 % 

mener, der er et godt samarbejde, mens 14 % er 
uenige. Alt i alt viser det et broget billede med god 
plads til både forbedring og forandring. 

Helt uenig og uenig – 14 %

Helt enig og enig – 24 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=743)

Ved ikke – 62 %

SamletHelt enig    3 %

Enig 21 %

Uenig 11 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 62 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabobyerne. Hertil svarer 55 %, 
at de ikke ved, om den tværgående deling af infor
mation fungerer i dag. Kun 17 % synes, der sker en 

deling af viden, mens 28 % mener det modsatte. 
Der er således meget delte meninger om det. Der 
er et stort potentiale for forbedring, når kun 17 % 
synes, samarbejdet fungerer godt i dag.

69 % af respondenterne er enige i, at et samarbej
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. Kun 14 % 
er uenige, og 17 % svarer ved ikke. 

Det tegner sig et billede af en gruppe borgere, hvor 
cirka to ud af tre mener, at en fælles organisering 
er nødvendig, hvis de enkelte byer skal overleve. 
Samtidigt er det dog også hver tredje, der er uenige 
i det eller ikke ved det. Det er helt afgørende for 
klyngen, at borgerne bakker op om en stærk koor

dinering på tværs. Uden borgernes tro på det vil det 
ikke være muligt at skabe en stærk landsbyklynge. 
Der ligger derfor i fremtiden en vigtig rolle i at få 
overbevidst de øvrige borgere om budskabet, at I 
står stærkere, når I står sammen. 

Helt uenig og uenig – 28 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE, ER VI GODE  
TIL AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET (N=743)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT 
VI SAMARBEJDET TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET (N=747)

Ved ikke – 55 %

Helt enig og enig – 17 %

Helt uenig og uenig – 14 %

Ved ikke – 17 %

Helt enig og enig – 69 %

Samlet

Samlet

Helt enig  3 %

Enig 14 %

Uenig 23 %

Helt uenig 5 %

Ved ikke 55 %

Helt enig  20 %

Enig 49 %

Uenig   12 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 17 %
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ORGANISERINGEN I LANDSBYKLYNGEN  
BREDSTEN, GADBJERG OG SKIBET

Formen på klyngesamarbejdet er opbygget omkring 
en styregruppe, som består af to medlemmer fra 
hvert lokalråd, og en kommunal repræsentant fra 
Vejle Kommune. Styregruppen sikrer koordinering i 
og omkring klyngen. Fremadrettet er det også styre
gruppen, som sikrer forankringen af klyngen.  

De tre lokalråd byder ind med vigtige kompetencer 
i forhold til kendskab til lokalområderne og deres 
ressourcer og behov. Ligeledes har lokalrådene 
et stærk netværk med foreninger, institutioner, 
virksomheder og borgere i Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet. Lokalrådenes bestyrelser består af dygtige 
og dedikerede ildsjæle, der brænder for at videre
udvikle landsbyklyngen og landsbyerne.  

Den kommunale repræsentant bidrager med viden 
fra kommunale strategier og fokusområder såvel 
som med administrative kompetencer.  

I den resterende del af forløbet skal der i klyngen 
arbejdes med at etablere flere forskellige arbejds
grupper under styregruppen. Det vil fx være i form 
af en kommunikationsgruppe og en borgerinvolve
ringsgruppe. Derudover skal der etableres arbejds
grupper ud fra de indsatsområder, som denne 
rapport lægger op til og ud fra de frivilliges ønsker 
og kompetencer.

4.4. KOMMUNIKATION
En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke den enkelte landsby og synliggø
re klyngen som helhed. Derfor er en forbedret og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer om lokalområdet på, kan klyngen få 
inspiration til, hvordan de bedst kommunikerer med 
borgerne. Derfor bliver de spurgt ind til deres nu
værende vaner og fremtidige ønsker, når de søger 
informationer.

34 % af respondenterne havde hørt om lands
byklyngen, før de deltog i borgerundersøgelsen. 
Ved at gennemføre borgerundersøgelsen har 
538 borgere (66 % af de 816 respondenter) stiftet 
bekendtskab med landsbyklyngen. På den måde 
er borgerundersøgelsen ikke blot med til at gøre 
styregruppen klogere på områdets borgere, den 
er også med til at sprede kendskabet om det nye 
samarbejde. 
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om 
klyngesamarbejdet, peger de fleste på lokale aviser 
(49 %) og Facebook (45 %). Under ’Andet’ peger 
respondenterne bl.a. på radioindslag og lokalrådene
i området.  

Fremadrettet foretrækker borgerne i stigende grad at 
holde sig orienteret om udviklingen i lokalområdet via 
mails/nyhedsbreve (55 %). Herefter kommer Face
book (46 %), lokale aviser (35 %) og lokale hjemme
sider (25 %). Under ’Andet’ nævnes fx infoskærme i 
Brugsen og ved busstoppesteder.10

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=254)   

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=741) 

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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             25 %
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                      21 %

3 % 
        9 %
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        21 %

        9 % 
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Ovenstående viser et broget, men meget specifikt 
informationsbehov blandt borgerne, som klyngen i 
fremtiden kan målrette deres budskaber ud fra.

Hidtil har størstedelen af informationen fra og 
omkring klyngen foregået på Facebook, gennem 

pressen og via samtaler i lokalområdet. Det afspej
ler sig også i, at henholdsvis 49 %, 45 % og 22 % 
har hørt om landsbyklyngen gennem netop de tre 
kommunikationskanaler.  
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4.5. FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere, som involverer sig og vil yde en frivillig 
indsats.11 Uden et stærkt frivilligt engagement er det 
vanskeligt at skabe udvikling i landsbyklyngen. Det 
er derfor vigtigt at kortlægge kulturen og motivatio
nen for frivilligt arbejde, da det giver styregruppen 
et vigtigt redskab til at motivere nye frivillige. 

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

119 respondenter giver direkte udtryk for, at de ger
ne vil kontaktes for at høre mere om mulighederne 
for at blive frivillig i klyngen. Det svarer til næsten 
15 % af alle respondenterne, hvilket giver styre
gruppen et skub fremad i arbejdet med at engagere 
borgerne, og det viser, at der er et potentiale for at 
involvere endnu flere i projektet.

Ser man på landsdækkende undersøgelser, så har 
41 % af danskerne lavet frivilligt arbejde inden for 
det seneste år.12 Blandt respondenterne er det 37 
%. Der er således fire procentpoint færre frivillige 
i landsbyklyngen sammenlignet med landsplan. 
De 37 % må siges at være relativt lavt, når hele 
93 % af respondenterne anser borgernes frivillige 
engagement i lokalsamfundet som en afgørende 
faktor for landsbyernes overlevelse. I den forbin
delse er det igen vigtigt at pointere de 119 borgere, 
som gerne vil høre mere om muligheden for at blive 
frivillige i klyngen.  

Ved at kende til folks motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, er det lettere at få nye med. Derfor 
bliver borgerne spurgt til deres baggrund for at lave 
frivilligt arbejde.13

31 



HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=272)

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
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Respondenterne motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen (59 %). Herefter kommer det, at 
de blev opfordret/valgt til det (42 %), at det udsprang 
af deres børns interesser (37 %) og deres ønske om 

at deltage i et socialt fællesskab (35 %). Under ’An
det’ nævnes bl.a., at engagement i ens lokalområde 
er en naturlig del af det at være borger i det danske 
samfund. 

Jo bedre klyngen kender borgernes motivationsfak
torer, desto bedre kan de henvende sig til nye poten
tielle frivillige og invitere dem ind i samarbejdet. Med 
udgangspunkt i ovenstående kan det derfor konklu
deres, at det i rekrutteringen af frivillige i landsbyklyn
gen Bredsten, Gadbjerg og Skibet er afgørende, at 
de har interesse for sagen, at de bliver opfordret til 
at engagere sig, og at det sociale fællesskab skal 

prioriteres. Der ligger derfor en vigtig rolle for klyngen 
i at få bragt disse elementer i spil, da det kan have 
betydning i rekrutteringen fremadrettet. 

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige udbyt
te, man får, når først man er begyndt. 
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At deltage i et socialt fællesskab (59 %) samt det 
at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet 
(56 %), er klart det mest betydningsfulde udbytte 

ved at lave frivilligt arbejde. Herefter kommer det at 
gøre noget konkret på et område, som optager den 
enkelte (40 %).

Det er interessant, at respondenterne i så udpræget 
grad peger på det sociale fællesskab som det mest 
værdifulde aspekt ved frivilligt arbejde. Det betyder, 
at når først man er kommet i gang, er fællesskabet 
og det at gøre en indsats til fordel for lokalsamfun
det vigtigere, end det fx er at lære noget om det, 

man arbejder med. Derfor er det afgørende, at det 
sociale fællesskab omkring det frivillige arbejde 
bliver prioriteret, da det afgør, om de frivillige bliver 
eller stopper igen. Det skal klyngen derfor forsøge 
at skabe de optimale rammer for.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=271)

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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Ovenstående viser, at flest respondenter ønsker at 
engagere sig frivilligt inden for sport/idræt og i form 
af ad hoc opgaver.

Respondenterne fik her mulighed for skrive netop 
det, de godt kunne finde på at engagere sig i på 
frivillig basis. Styregruppen har analyseret og kate
goriseret besvarelserne, som overordnet knytter sig 
til syv grupper:

NÆVN TRE TING DU KUNNE FINDE PÅ AT ENGAGERE DIG  
I PÅ FRIVILLIG BASIS (N=392)

Sport/idræt

Ad hoc opgaver

Lokalråd/bestyrelsesarbejde/ITopgaver

Kirke/ældre/lokalhistorisk arbejde

Natur/byforskønnelse

Skole/unge/spejder

Andet

      120

            92

        66

    58

    58

52

        85
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På samme måde som respondenterne her er blevet 
spurgt om, hvad de ønsker at engagere sig i, lige
ledes er det vigtigt, at de 119 potentielt nye frivillige 
også bliver det. Kun på den måde bliver det muligt 
at skabe nogle rammer, som de kan være frivillige 

inden for. Generelt tegner der sig dog et billede af, 
at Bredsten, Gadbjerg og Skibet ikke får problemer 
med at engagere lokalbefolkningen i idrætsaktiviteter 
eller i form af ad hoc opgaver.
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang i projektet spil
ler samarbejdet med Vejle Kommune en vigtig rolle. 
I styregruppen deltager en kommunal repræsentant 
på møderne, og kommunen fungerer som økono
misk bidragsyder. I den forbindelse er det oplagt at 
undersøge Vejle Kommunes syn på borgerinddra
gelse og udvikling af lokalsamfund.   

Eksisterende kommunale strategier  
og planer
I ansøgningen til optagelsen i kampagnen Lands
byklynger, skriver Vejle Kommune, som er officiel 
afsender, at udvalget for Lokalsamfund og Nær
demokrati i Vejle Kommune har drøftet, hvordan 
kommunen og borgere besvarer udfordringen om at 
fastholde stærke og levende landdistrikter. Nær
heden til vækstområderne i Østjylland og ressour
cestærke lokalsamfund er et godt udgangspunkt, 
men tendensen til at arbejdspladser, børnefamilier 
og bosætning koncentreres om og i de større byer 
fortsætter og påvirker også landdistrikterne i Vejle 
Kommune. 

Det voldsomme svar på udfordringen er at koncen
trere indsatsen om færre steder, hvis nogle dele af 
landdistrikterne skal overleve en generel tilbage
gang. Politikerne i Udvalget for Lokalsamfund og 
Nærdemokrati mener ikke, at Vejle Kommune er 
kommet dertil endnu. Man forventer og vil arbejde 
for, at man i Vejle Kommune vil kunne holde mindst 
status quo på landet befolkningsmæssigt.

I kommunes landsbyer vil man i de kommende 
år bl.a. fokuserer på ”flere konkrete projekter og 
forslag fra borgerne, til hvordan landdistrikterne 
kan styrkes” samt ”samarbejde mellem lokalom
råderne, evt. klynger, som skal være med til at 
styrke udbuddet i de enkelte lokalområder”. Vejle 
Kommune ønsker at give plads til selvforvaltning på 
lokalsamfundsniveau og giver udtryk for, at de lytter 
til borgerne. 

I forlængelse af ovenstående opfordrer kommunen 
lokalrådene til at skabe større projekter, som kan 
være med til at løfte landdistrikterne. Særligt gen
nem borgerdrevne projekter. 

Som en del af den ønskede strategi beskrives det, 
at dannelse af klynger kan være vejen frem for 
flere af lokalsamfundene i Vejle Kommune. Bl.a. 
beskrives det: 

”Vejle Kommune ønsker at lokalområderne 
tænker mere i samarbejde på tværs. Dan-
nelse af klynger på et eller flere områder 
mellem lokalområderne vil blive understøt-
tet af Vejle Kommune i det omfang, hvor det 
er muligt. Servicefaciliteter og bl.a. fritidstil-
bud tilbud kan være med til at underbygge 
lokalområderne attraktivitet og her vil et 
samarbejde mellem flere kunne give den in-
dividuelle flere muligheder. Vejle Kommune 
har gjort sig en række tanker om, hvordan 
et forsøg med klyngesamarbejde kan 
bidrage med at understøtte både lokalom-
rådernes ønske om balance og stabilitet, og 
give Vejle Kommune et yderligere redskab 
til udvikling af attraktive og levedygtige 
landdistrikter”.14

Borgerinddragelse
I den overordnede ’Politik for udvikling af lokalom
råder og landdistrikter 20182021’ beskrives det, 
at den overordnede tilgang til udvikling af lokalom
råderne i kommunen skal ske i samarbejde med 
borgerne. Den skal være baseret på de ressourcer 
og kvaliteter, som allerede findes i området. Noget 
som landsbyklyngeprojektet netop fokuserer på 
gennem denne kortlægningsrapport. I de strategi
ske pejlemærker for perioden 2018 til 2021 står der 
endvidere, at områder skal bindes sammen, og at 
nye samarbejder på tværs skal styrkes.   

For at kortlægge borgeres kendskab til de kommu
nale ambitioner om samskabelse, bliver responden
terne spurgt til deres viden på området.
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VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR BESKREVET, HVORDAN DE SER OG  
VÆGTER SAMARBEJDER MELLEM BORGERE OG KOMMUNE?  
(DET KAN FX VÆRE I EN CIVILSAMFUNDSPOLITIK) (N=732)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

80 % ved ikke, hvad der er beskrevet i forhold til 
kommunens syn på samarbejdet med borgerne.  

12 % mener, det er beskrevet, mens 8 % ikke tror, 
det er beskrevet.

Trods politikken og ønsket om at sikre borgerinddra
gelsen, er det langt fra alle, der er klar over, hvordan 
man som borger kan få indflydelse på den lokale 
udvikling. Fire ud af fem respondenter er reelt ikke er 
klar over, i hvilken grad samarbejdet mellem borger
ne og kommunen er prioriteret, og hvad rammerne 
for samarbejdet fra kommunens side er.
 

Som tidligere skrevet er kommunen repræsenteret i 
styregruppen for klyngeprojektet, og det bliver derfor 
en vigtig opgave fremadrettet 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 mødesteders betydning først synlige, 
når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke 
blot forsvinder et sted med en funktion, der forsvin
der også et rum for socialt samvær. I dagligdagen 
styrker mødesteder 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 
landsbyklyngen Bredsten, Gadbjerg og Skibet. 

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder.15

En lang række af de mødesteder, der findes i 
klyngen, er blevet kortlagt. Sammen med borgernes 
syn på en række centrale mødesteder giver det 
et overblik over antallet af mødesteder og deres 
betydninger for befolkningen. I det videre forløb kan 
denne del af kortlægningen og viden herfra bruges 
til at kvalificere de lokale planer om hvilke mødeste
der, der skal prioriteres for at styrke fællesskabet på 
tværs af landsbyerne.

Borgerne bliver i spørgeskemaundersøgelsen bedt 
om at vurdere en række mødesteders betydning for 
fællesskabet. De skal svare på en skala fra 010, 
hvor 0 styrker fællesskabet mindst, og 10 styrker 
fællesskabet mest.

FORMELLE  
MØDESTEDER
Formelle mødesteder er 
designet
oppefra til bestemte aktivi
teter. 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, genbrugs
stationen og stranden.

 

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.
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 Skibet Hallen + Gadbjerg 
 Sognehuset i Skibet
 Forsamlingshus i Skibet, Nr. Vilstrup
 Kirke i Skibet + Gadbjerg
 Skole i Skibet + Gadbjerg + Bredsten

              Fri -og efterskole Bredsten 
 Ungdomsskole + Klub Bredsten
 Tre børnehaver i Bredsten
 Haraldskær Hotel

                Bænke på Langgade
 Vandrehjemmet Skibet
    Brugsen i Jennum, Bredsten *

            Min Købmand Gadbjerg *
 Gadbjerg fodboldbane
 Billeskovs PC

           Skyttehuset
 Børnehave + Legeplads
 FDF-hytten
 Institut for Kunstterapi
 Beachvolley Bredsten
 Tennisklub Bredsten
 Sognehus Gadbjerg
 Pizzeriaet Gadbjerg
 
 Petanquebaner
 Margrethesalen

          Legepladser 
         3,5 haller

 Revy
 Fastelavn
 Sommerfester
 Sportsfest
 Fodboldskole
 Spis sammen Nr. Vilstrup
 Skt. Hans
 Fugleskydning
 Gadbjerg-løbet
 Julefrokost
 FDF Julemarked
 Loppemarked
 
 Midsommer-bål
 Senior-Klub Arrangementer
 Sommerfest
 Forsamlingshuset
 Sommer + efterårsmarked på plejehjemmet
 Juletræstænding
 Country
 Kirke-koncerter + foredrag
 Mølledag
 Funny Lørdag
 Gymnastikopvisning
 Håndværkerhuset

 Naturarrangementer u. Kommunen
 Bredsten / Skibet Kirke
 Den jyske Sparekasse Cup
 Klyngen
 Sogneråd Gadbjerg + Givskud
 Fodboldklub m Nørup / Bredsten
 Fodbold + Håndbold Skibet / Bredsten
 Aktiv Fredag
 FC. GOG

 BCM
 Fitness
 FDF Skibet
 FDF Gadbjerg
 Skibet IF
 Lokalråd
 Margrethe-Klubben
 Menighedsråd
 Seniorklubben Gadbjerg
 Skytteforeningen Gadbjerg
 Juletræstænding
 Tennisklub Bredsten
 Tennisklub Nr. Vilstrup
 Jagtforening Skibet
 Forsamlingshuset Skibet
 Stensvangs Venner
 Bredsted Idrætsforening
 Spejdere
 Brugsforening
 Lokalhistorisk Arkiv
 Havekreds
 Gårdhaven 
 Musikforening
 Bredsten / Balle Aktivitetscenter
 Gadbjerg Fitness / Idrætsforening
 Folkedanserforening i Skibet
 FC. GOG

 Venskabsforening
 Stenager Mølle
 Løbefællesskabet Skibet
 Tænketanken
 Aktionsgruppen Gadbjerg
 Mandemad
 Pressegruppe Gadbjerg
 De Gamle Gartnere
 (…) Laug

 Sportspladsen Skibet *
 Haraldskær *
 Kvak Mølle *
 
 Den Røde Bro *
 Udsigtstårn *
 Skoven *
 Damhave Sti
 Skovlegeplads
 Shelter (Gadbjerg)
 Hotel Bredehus
 Spejdere i Katdal
 Vandrestier i Bredsten + løbestier
 Naturområde ved Stenager Møller

LABLAND ARCHITECTS
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AT STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=715)

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)

           7,6

      5,8

     6,9

5,1

   8,0

          7,5

   6,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabellen viser de forskellige typer af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 
dem i spørgeskemaet. Haller og klubhuse (8,0) 
vurderes til at have størst betydning skarpt efter
fulgt af institutioner (7,6) og tilbagevendende årlige 

arrangementer (7,5). Kirker og menighedshuse 
(5,1) og forsamlingshuse (5,8) vurderes til at have 
det mindste potentiale til at kunne styrke fællesska
bet på tværs.

I forhold til de tre typer mødesteder, så er haller 
og klubhuse og institutioner eksempler på formelle 
mødesteder, hvor man mødes med en forvent
ning om et forudbestemt læringsudbytte. Den 
type mødested er vigtig for lokalsamfundet, da det 
hænger sammen med et grundlæggende behov 
for at få hverdagen til at fungere. Dagligvarebutik
ker er et eksempel på et uformelt mødested, hvor 
man mødes tilfældigt med et bestemt formål, mens 
tilbagevende årlige arrangementer er et eksempel 
på et ’tredje mødested’. 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 landsbyklyngen Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet arbejde med at tilpasse særligt 
haller og klubhuse, institutioner og tilbagevendende 
årlige arrangementer, så de i stadig højere grad kan 
fungere som mødesteder, der samler befolkningen 
på tværs. Ligeledes er det vigtigt, at der i lands

byklyngen bliver arbejdet med, at de formelle mø
desteder også kommer til at fungere som uformelle 
og tredje mødesteder, således at mødestederne får 
flere forskellige funktioner. På den måde vil de også 
få en større rolle og betydning i lokalsamfundet.

Borgerne har ud over de nævnte mødesteder også 
haft mulighed for at skrive andre mødesteder, der 
har betydning for fællesskabet. Her bliver nævnt 
mange forskellige steder og arrangementer, som 
enten allerede nu eller for fremtiden kan få be
tydning i forhold til at få borgerne til at mødes på 
tværs. Fx nævnes det nye Makerspace og Club 
Margrethe. Derudover nævnes de uorganisere
de idrætsaktiviteter og fællesskaber, som ikke er 
deciderede mødesteder, men som typisk foregår 
udendørs i naturen. 

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet og i byerne hænger sammen 
med et aktivt liv med mulighed for fritidsaktiviteter. 
Gode aktivitetstilbud er med til at gøre et områ
de attraktivt, og det både tiltrækker og fastholder 
borgere. Målet har derfor været at kortlægge det 
nuværende aktivitetsudbud, samt at undersøge 
hvad borgerne i klyngen ser af behov i forbindelse 
med fritidsaktiviteter i fremtiden.

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning 
i Danmark inden for idrætsfaciliteter ligger Vejle på 
en 44. plads ud af landets i alt 98 kommuner.16  Det 
er en middelmådig placering midterst i feltet, som 
vidner om en facilitetsdækning, der sagtens kan 
forbedres. Dækningen bliver målt ud fra antallet 
af faciliteter i forhold til indbyggertallet. I landdi
strikterne ses det ofte, at borgerne har længere til 
idrætsfaciliteterne mod til gengæld ikke at være så 
mange om at dele dem, hvor byboerne ofte har kort 
til faciliteterne, men er mange om at deles om dem. 

4.8. AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I 
DIT LOKALOMRÅDE? (N=712)

HAR DU FORSLAG TIL NYE AKTIVITETER? (N=709)

Ja

Nej

Ja. Sæt flueben/noter dine forslag til nye aktiviteter, 
hvor de passer bedst ind 

Nej, jeg har ikke forslag til nye aktiviteter

%

81 %

19 %

0 20 40 60 80 100

%

50 %

50 %

0 10 20 30 40 50

Sammenlignes tilfredsheden med alderen på re
spondenterne, ses det, at jo højere alder borgerne 
har, desto mere tilfredse med aktivitetsudbuddet 
er de. Om det skyldes, at der i området er flest 

aktiviteter til de ældre, eller om de ældre ikke har 
samme forventninger til eller brug for aktivitetsud
bud, som de yngre, er ikke muligt for denne rapport 
at konkludere.  

Langt størstedelen (81 %) er tilfredse med det fritids 
og aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. Men 

det er dermed samtidigt også ca. hver femte (19 %), 
som ikke er tilfreds. 

Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktivitetsudbud. Halvdelen har idéer hertil, mens 
den anden halvdel ikke har. I alt bliver der foreslå

et 1.177 nye aktiviteter. Idéerne fordeler sig på tre 
overordnede kategorier: Natur og outdoor, Idræt og 
motion samt Kultur.17
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NATUR OG OUTDOOR (N=399)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

%

         40 %

        58 %

          31 % 

13 %

       19 %

   25 %

13 %

0 10 20 30 40 50 60

Inden for natur og outdoor er vandreture (58 %) den 
store højdespringer, mens mountainbike (40 %) pla
cerer sig som en klar nummer to. Under ’Andet’ næv
ner flere forskellige typer af tiltag, som knytter sig til 

vandreture i området. Det drejer sig fx om oprettelse 
af en vandreklub og etablering af vandre eller natur
stier. Derudover efterspørges flere shelterpladser. 
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IDRÆT OG MOTION (N=377)

Gymnastik

Svømning

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

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

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

%

       32 %

       40 %

    46 %

        25 %

  28 %

    14 %

       16 %

11 %

0 10 20 30 40 50

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes 
svar sig bredt på flere kategorier med fitness (46 %), 
svømning (40 %) og gymnastik (32 %) som de mest 
populære. Under ’Andet’ nævnes igen en lang række 

forskellige forslag. Bl.a. efterspørger flere muligheden 
for floorball, idrætsaktiviteter for teenagere og unge 
samt udendørs træningsfaciliteter. 

Det vil i forlængelse af denne rapport være oplagt 
at invitere DGI Sydøstjylland og de lokale for
eninger til en præsentation af borgernes efterspørg

sel, da det kan bidrage til den generelle forenings
udvikling i området. 
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På samme måde som tilfredsheden med udbuddet 
af fritids og aktivitetstilbud er afhængig af respon
denternes alder, ligeledes er deres forslag til nye 
aktiviteter. Eksempelvis er der blandt de unge en 
endnu større efterspørgsel efter fitnessaktiviteter og 

mountainbike, mens der for de ældre er en tilsva
rende for fælles madlavning, gymnastik og særligt 
vandreture. Eksempelvis efterspørger tre ud af fire 
(76 %) af respondenterne over 60 år vandreturer.

KULTUR (N=401)

Musiklokale/skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

%

     23 %

    32 %

           19 %

   12 %

        26 %

   40 %

            58 %

10 %

0 10 20 30 40 50 60

Inden for kulturkategorien er det mest efterspurgte 
aktiviteter for unge (58 %). Derudover er også fælles 
madlavning (40 %) efterspurgt. Under ’Andet’ fore

slås alt fra eSport for de unge til et MakerSpace18, 
som allerede er på tegnebrættet. 
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HVILKE ARRANGEMENTER ER BEDST TIL AT SAMLE BORGERNE PÅ 
TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=705)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet 

Ved ikke

%

         57 %

        44 %

         34 %

   28 %

      8 %

             14 %

        21 %

3 %

0 10 20 30 40 50 60

Sportsstævner og konkurrencer (57 %), festivaller 
og kulturdage (44 %) samt årstidsfester (34 %) er de 
mest oplagte arrangementer at samarbejde om på 

tværs af klyngen. Under ’Andet’ nævnes særlig for
skellige former for amatørteater som revy, dilettant 
og sommerspil. 

De svar stemmer godt overens med respondenter
nes prioritering af mødesteder, hvor haller og klub
huse vurderes til at have størst betydning i forhold 
til at styrke fællesskabet.  

Borgerne svarer også på, hvor langt de er villige til 
at transportere sig til deres fritidsinteresser. Hvis 

kvaliteten i aktivitetsudbuddene skal sikres, vil det 
flere steder betyde, at aktiviteterne vil blive place
ret rundt om i klyngen, og borgerne vil derfor have 
forskellige afstande for at kunne deltage. Derfor 
er det vigtigt at undersøge, hvor langt de faktisk er 
villige til at transportere sig, når de skal deltage i 
fritidsaktiviteter. 
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HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE DIG  
TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=705)

Under 5 km.

59 km.

1019 km.

Over 20 km. 

%

         24 %

              47 %

     21 %

8 %

0 10 20 30 40 50

Samlet set er ca. hver fjerde villig til at transportere 
sig under 5 km, halvdelen er villige til at transpor
tere sig mellem 5 og 9 km, og den sidste fjerdedel 
er villige til at transportere sig mere end 10 km til 
specifikke fritidsinteresser. Undersøgelsen kan derfor 

konkludere, at der er stor villighed til at bevæge sig 
på tværs af klyngen for at deltage i fælles arrange
menter i fritiden. Det giver foreningerne mulighed for 
at samarbejde om aktiviteter. 
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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 direkte om deres mening hertil.  

Som rapporten tidligere har konkluderet, så 
er størstedelen af borgerne i landsbyklyn-
gen Bredsten, Gadbjerg og Skibet klar over, 
at de er nødt til at samarbejde på tværs 
af lokalområderne, hvis de enkelte lokal-
samfund skal overleve. Borgerne er også 
klar over, at deres engagement spiller en 
afgørende rolle, hvis det skal lykkes. Opga-
ven bliver derfor nu, at få skabt en bredere 
involvering. 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, BREDSTEN, GADBJERG OG SKIBET 
SKAL SAMARBEJDE OM FREMADRETTET? (MAKS 3 SVAR) (N=702)

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

Ved ikke

%

    54 %

          61 %

               51 %

            18 %

       12 % 

     25 %

            33 %

  6 %

         14 %

4 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Gode skoler og institutioner (61 %), en god infra
struktur (54 %) og mulighed for indkøb lokalt er ifølge 

borgerne de tre vigtigste fokuspunkter, der skal 
samarbejdes om fremadrettet.

Klyngesamarbejdet bygger videre på de tre lokalråds 
samarbejde i forbindelse med etableringen af den 
fælles overbygningsskole i Bredsten. Netop derfor er 
det måske heller ikke tilfældigt, at borgerne nævner 
skoler og institutioner (61 %) som det vigtigste fokus
punkt i det fremadrettede samarbejde. 

54 % af respondenterne tilkendegiver, at det er 
vigtigt med en god infrastruktur i klyngen. Hvis ikke 
infrastrukturen fungerer, bliver det vanskeligt at 
komme omkring og dermed også vanskeligt at bak
ke op om de fritidsaktiviteter og institutionstilbud, 
som ligger forskellige steder i klyngen. Eksempelvis 
den fælles overbygningsskole. Det kræver udvik
lede sti og busforbindelser at binde landsbyerne 
sammen, så børn og voksne kan komme sikkert 
rundt. Det anbefales derfor, at klyngen fremadrettet 
arbejder med den fysiske sammenhæng mellem 
byerne. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne står stærkere, 
hvis de formår at stå sammen om områdernes infra
struktur, gode skoler og institutioner. Kan borgerne 

og lokalområderne overføre kulturen om et stærkt 
fællesskab og sammenhold til klyngesammenhæn
gen, står de samlet stærkt over for kommunen, når 
nye løsninger skal forhandles.

Borgerne fik i undersøgelsen ligeledes mulighed 
for at komme med uddybninger og idéer til øvrige 
fokuspunkter, som klyngen skal samarbejde om 
fremadrettet. Her understreger en del respondenter 
vigtigheden af flere indkøbsmuligheder i området. 
Sammen med de 51 %, som mener, det er et vigtigt 
fokuspunkt for klyngen, kunne det derfor være et 
oplagt emne at arbejde videre med for en arbejds
gruppe. 

Flere respondenter lægger derudover vægt på, at 
klyngen eksempelvis kan fokusere på udstykning 
af byggegrunde, drift af de lokale vandværker og 
en synkronisering af fjernvarmeudgifterne byerne 
imellem. 

Ligeledes nævner flere et fælles mødested til områ
dets unge. Det kunne være oplagt at kombinere det 
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med flere aktiviteter for unge, som 58 % af respon
denterne efterspørger.  

Endvidere efterspørges en fælles hundeskov med 
et samlende mødested til ’hundelufterne’ i klyngen, 
og der bliver foreslået en fælles oprydningsdag, 
hvor der ryddes op i landsbyerne, så de fremstår 
mere attraktive. 

Ud over at nævne forskellige fokuspunkter, som 
landsbyklyngen skal samarbejde om i fremtiden, 
pointerer flere respondenter ligeledes, at klyngen 
er udfordret ved at flere borgere, særligt fra Skibet, 

føler større tilknytning til Vejle. Det bliver både ud
trykt af borgerne fra de to øvrige byer, men også fra 
borgerne, som selv bor i Skibet. Derudover nævnes 
flere andre landsbyer i området, som responden
terne føler større tilknytning til. Derfor ligger der et 
stykke arbejde i at synliggøre muligheder og poten
tialer i det nye klyngesamarbejde.
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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.19 Det er derfor afgørende, at Bredsten, 
Gadbjerg og Skibet fokuserer særligt på disse tre 
faktorer fremadrettet. Det er alle tre grundlæggende 
elementer, som skal være på plads, før specifikke 
og konkrete projekter, kan blive ført ud i livet.  

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 og for klyngen nu om 
at se på, hvordan de kan få bragt styrkerne i spil, og 
hvordan de kan få kompenseret og/eller minimeret 
udfordringerne. 

STYRKER 
• De tre lokalsamfund er alle velfungerende. 
•  De tre landsbyer har tidligere haft succes 

med samarbejde i forbindelse med den fælles 
overbygningsskole i Bredsten og en ung
domsklub.  

•  Byerne er placeret centralt i Vejle Kommune 
tæt på de mange arbejdspladser i Vejle og 
Billund. Bl.a. derfor er der et godt bosæt
ningspotentiale i klyngen. 

•  Over de seneste ti år er befolkningstallet i 
klyngen steget.

•  Der er over de seneste ti år kommet en større 
procentdel af børn i den skolepligtige alder og 
af unge fra 1725 år.

•  Den nære tilknytning til Vejle Ådal tilbyder 
rammen om fælles aktiviteter i naturen. 

•  69 % af respondenterne ser samarbejdet 
mellem landsbyerne som en forudsætning 
for, at de enkelte landsbyer overlever. Ca. to 
ud af tre borgere viser derfor opbakning til 
klyngen. 

•  119 borgere ønsker at høre mere om mulig
heden for at blive frivillig i klyngen.

•  Mange borgere ønsker at der fremadrettet 
kommunikeres via mails/nyhedsbreve og 
Facebook. Hvis de kommunikationskanaler 
benyttes, kan målgruppen være stor. 

•  93 % af respondenterne mener, det er nød
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt. 

•  Vejle Kommune bakker op omkring klyngen 
og ser samarbejdet med borgerne som et 
vigtigt element i udviklingen.  

•  Samlet set er der blandt respondenterne 
1.177 forslag til nye aktiviteter inden for Natur 
og outdoor, Idræt og motion samt Kultur. 

•  76 % er villige til at bevæge sig 5 km eller 
mere efter det rette aktivitetsudbud. Der er 

dermed stor villighed til at bevæge sig på 
tværs af klyngen for at deltage i fælles arran
gementer i fritiden. Det giver foreningerne 
mulighed for at samarbejde om aktiviteter. 

UDFORDRINGER 
• At de enkelte lokalsamfund alle er velfunge

rende kan udfordre samarbejdet på tværs. 
• De tre samfund har kun samarbejdet siden 

2016. 
•  Ca. hver tredje borger anser ikke samarbej

det mellem byerne som en forudsætning for 
landsbyernes overlevelse. Det kan vanskelig
gøre klyngesamarbejdet.  

•  Kun 37 % engagerer sig i frivilligt arbejde, 
men hele 93 % mener, det er nødvendigt, at 
borgerne involverer sig aktivt.  

•  Kun 24 % mener, der i dag er et godt samar
bejde i klyngen.

•  Kun 17 % mener, at landsbyerne er gode til at 
informere hinanden om arrangementer.

•  Aldersgennemsnittet stiger hurtigere i klyngen 
end på landsplan. 

•  Der kommer færre småbørn og flere ældre. 
Det kan udfordre den kommunale service.  

•  Respondenterne føler større tilknytning til 
deres lokalområde end de gør til klyngen.

•  80 % ved ikke, om kommunerne har beskre
vet, hvordan de ser og vægter samarbejdet 
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 udvikle nye 
løsninger i samarbejde med kommunen.

•  Flere borgere i klyngen føler større tilknytning 
til blandt andet Vejle end til de øvrige byer i 
klyngesamarbejdet. Det gælder særligt bor
gere fra Skibet. 
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Styregruppen udpeger på baggrund af den viden, 
der er opnået via kortlægningen og denne rapport, 
en samlet vision for klyngen. Visionen skal udstikke 
retningen for klyngen i fremtiden. Med udgangs
punkt heri beslutter og udpeger styregruppen hvilke 
indsatsområder, de vil prioritere og arbejde videre 
med. 

Herfra er det op til styregruppen at få involveret 
de frivillige, som kan arbejde med de forskellige 
temabaserede indsatsområder. Med udgangspunkt 
i klyngens organisering, vil det være oplagt at 
danne arbejdsgrupper ud fra hver enkelt af disse. 
Det vil være naturligt at lade arbejdsgrupperne selv 
arbejde med en kvalificering og konkretisering af de 
indsatsområder, som udvælges. 

Visionen og de valgte indsatsområder danner 
grundlag for de kommende handleplaner, som 
udarbejdes af de enkelte arbejdsgrupper og 
strategiplanen, som udarbejdes af styregruppen. 
Strategiplanen er en strategisk plan, der fungerer 
som pejlemærke for den langsigtede udvikling af 
området. Den skal vise vejen for initiativer, der 
på sigt sættes i gang  og sikre en fortsat positiv 
udvikling. Strategiplanen for Bredsten, Gadbjerg og 
Skibet forventes at ligge færdig i den første halvdel 
af 2019. 
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