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UDVIKLINGSPLANEN er udarbejdet af Hejnsvig Lokalråd i 
samarbejde med KOMLAB
med støtte fra Billund Kommunes Landditriktspulje 2016.

EN STOR TAK TIL: Borgere i Hejnsvig, som deltog aktivt og 
gav input til planen på borgermødet i februar 2016.
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1. HVORFOR NU?
“Tiden er inde til at sætte nye mål”

Vi tager ansvar for udvikling
Det er 5 år siden, at Hejnsvig Lokalråd, med hjælp fra 
Hejnsvigs borgere, udgav sin første helhedsplan. Vi har 
med stor glæde konstateret, at vi kan sætte flueben ved 
flere af de ting, vi gerne ville dengang.

De store projekter Sø- og Parkprojekt og hallen er 
færdige. Vi har kunnet bevare vores sociale service, 
som skole og andre institutioner. Vi har gennemført et 
kulturarvprojekt, som har gjort os klogere på vores by. 
Vi er blevet bedre til at fortælle om Hejnsvigs særlige 
kvaliteter, og vi har lavet et informations- og velkomst-
hæfte til tilflyttere. Vi har også i samarbejde med kom-
munens andre lokalsamfund set på muligheder for at 
udvikle turisme i lille skala.

Vi bor godt i vores by, men skal Hejnsvig blive ved med 
at være attraktiv for alle generationer og mennesker i 
alle typer erhverv, må vi staidig tage ansvar for vores 
udvikling. Landsbyernes evne til at overleve i dagens 
Danmark afhænger uden tvivl af vores evne til at stå 
sammen - om at præge den fremtid vi ønsker.

Vi bygger oven på helhedsplanen 2011
Vi fandt ud af mange gode ting i 2011. Vi arbejdede 
sammen med Billund Kommune og Billund Museum, og vi 
undersøgte vores fysike, sociale og kulturelle styrker. Vi 
blev dengang enige om, at byens udvikling skulle tage 
udgangspunkt i vores særlige værdier og ressourcer. Det 
holder vi stadig fast i. Vi fandt ud af at:

Vi er forandringsstærke
Hejnsvig har en historisk tradition for at tage hånd om 
svære udfordringer, når de opstår uanset vind, vejr eller  
politiske forhold. Derfor er det bl.a. lykkes for os, at 
bevare vores skole til og med 9. klasse og vores børne-
have, og vi har bygget en hal.

Hejnsvig og omgivelser er særlige
Natur- og landskab har noget særligt at byde på i 
Hejnsvig. Det skal vi udnytte, når vi vil holde på vores 
borgere, finde nye og tiltrække turister.

Udviklingsplan 2016 er altså en opdatering af helheds-
planen fra 2011.
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2. HVAD VIL HEJNSVIG?

Vi kigger på nye mål og muligheder 
Billund Kommune vedtog en ny landdistriktspolitik i 
2015. Den opfordrer kommunens lokalsamfund til at 
tage aktivt del i byernes udvikling og til at se på lokal-
samfundenes liv. Billund Kommune vil gerne være fami-
liernes først valg, og det gælder hele kommunen - også 
byer i landdistrikterne.

Familier vælger ofte lokalsamfund efter interesse og 
livsstil. Derfor er det en god idé, at Hejnsvig med den 
nye udviklingsplan gør det tydeligt, hvad Hejnsvig er for 
et lokalsamfund. Vi må fortælle, hvad vi vil satse på, og 
hvad vi gerne vil have borgere og erhvervsliv i byen til 
at medvirke til at gøre endnu bedre.

Det er vigtig at sige, at når vi taler om muligheder for 
familier i Hejnsvig er det for alle generationer: børn, 
unge, voksne og seniorer.

Det vil vi i Hejnsvig 
Vi skal vide, hvad vi vil i Hejnsvig. Derfor vil vi ca. hvert 
5. år invitere byens borgere til at deltage i en revision 
af udviklingsplanen. Vi skal have fingeren på pulsen og 
prioritere opgaver, der driver os i den rigtige retning. 

Hejnsvig skal være en attraktiv boligby i landskabet - 
et trygt og godt sted at bo. Det betyder bl.a. at vi vil 
kæmpe for at holde på vores service, som f.eks. en god 
skole og institutioner samt gode indkøbsmuligheder. 
Særligt har vi lyttet til børn og unges stemmer, så vi kan 
være sikre på, at tilbyde et attraktivt børne- og ungeliv. 

Efter opsamlingen fra borgermødet 4. februar 2016 
prioriterer vi 3 indsatser, som lokalsamfundet kan samar-
bejde om at gøre noget ved i de kommende år.

1. Natur-, kultur- og fritidstilbud - herunder vil vi 
styrke bosætningen og skabe synligt liv og aktivi-
teter i byen

2. Fællesskab og sammenhold - herunder vil vi styrke 
foreningers kommunikation og koordinering af ak-
tivititeter, og vi vil styrke et attraktivt børne- og 
ungeliv

3. Mobilitet - transport for unge og seniorer. 

Udviklingsplanen viser vej
Vi understreger, at udviklingsplanen ikke viser færdige 
løsninger. Den viser vej og giver forslag til indsatser, som 
vi kan arbejde på for at udvikle det familieliv, vi gerne 
vil tilbyde i Hejnsvig 2022. De bedste løsninger må vi 
samarbejde om at opnå i årene fremover.

“Hejnsvig skal være en attraktiv boligby i landskabet - 
et trygt og godt sted at bo”

LANDDISTRIKTSPOLITIKKEN 2015:

“Det er vigtigt, at det enkelte lokalsam-
fund udarbejder en strategi for det gode             
familieliv for både tilflyttere og nuværende 
borgere. Strategien kan med fordel fremgå 
af  lokalsamfundets udviklingsplan”.
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3. VORES BYGGESTEN
Hvem er vi, hvad har vi, hvad vil vi?
Vi starter med at kigge på, hvem vi er, og hvilke 
byggesten vi har, når vi vil udvikle. 

Succeser kommer ikke af nogle tilfældige projek-
ter, som vi finder på over natten. De vokser ved, at 
vi kan noget særligt sammen i Hejnsvig og ved at 
bygge videre på de ressourcer og de kvaliteter, 
som er særlige for vores by.  

Vi stillede fire spørgsmål til borgere i Hejnsvig, for 
at se, om vi kunne blive klogere på os selv:

 

Vi er gode til:  Hvad er vi gode til?
 Hvad er vi stolte af?
 Hvad er vores udfordringer?
 Hvad drømmer vi om?

Svarene på spøgsmålene siger noget om vores 
identitet. Det er vigtigt, at vi får en fælles bevidst-
hed om vores identiet via vores fortællinger til 
hin-anden i byen. Hejnsvigs identitet skal nemlig 
kunne mærkes og ses i de tilbud, vi har, og dem vi 
udvikler til vores borgere og tilfyttere. 

Et godt kort på hånden vil være, at vi også finder 
frem til, hvad der adskiller os fra andre.

I Hejnsvig er vi gode til at holde sammen på lokal-
samfundet - og når vi får udfordringer overvinder 
vi dem. Vi har øje for hinanden, og vi kæmper sam-
men. Det viser vores historie. 

“Vi er forandringsstærke”

Vi skaber succes, når vi står sammen. Det er vores 
sø og park og hallen synlige beviser på. Vi kan 
sætte fælles mål, og vi når dem.

Vi ved, at vi må være fælles om visioner, nye tanker 
og idéer for at opnå succes med vores indsatser. 
Kan vi se mening med nye aktiviteter, tager vi også 
ejerskab til opgaven, og vi gennemfører.

Men vi skal også have det sjovt, og vi skal trives 
med de ting, vi knokler med som frivillige. Derfor er 
vi også gode til at fejre vores by og vores resul-
tater,  og vi glædes over mange ting:

• Når byen bliver brugt
• Når folk møder op
• Samvær med hinanden
• Samhørighed på kryds ot tværs
• Vores indkøbsmuligheder og vores Brugs
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Vi er stolte af: 
Hejnsvig ligger smukt i landskabet - på toppen i 
Billund, men Hejnsvig er også i sig selv en ganske fin 
by, hvor bebyggelsen kryber op ad bakkedraget 
mod kirken. Beliggenheden betyder også, at vi kan 
tilbyde gode byggegrunde med udsigt og frisk luft.
Vi er stolte af byens nærhed til naturen, som har 
meget at byde på. F.eks. er Gyttegård et fantastisk 
anlæg. Geografisk synes vi også, vi ligger ganske 
godt uden lange afstande til verden omkring os.

Lige så stolte er vi af vores sammenhold i byen. Vi 
står sammen, når det gælder. Med det gode sam-
menhold er vi i stand til at værne om vores lokal-
samfund. Tordenskjolds soldater gør meget for at 
holde gang i rigtig mange aktiviteter, og mange 
frivillige stiller op og samarbejder om konkrete 
opgaver, når der er brug for det. 

Vi har vores institutioner, vores rige foreningsliv, 
vores sport, HIF. Ikke mindst støtter vi op om vores 
lokale brugs, som i sig selv er et kæmpe aktiv for 
lokalsamfundet, fordi den er aktiv medspiller i den 
lokale udvikling. Vi har et lokalt erhvervsliv, som vi 
er stolte af. 

Endelig har vi arbejdet hårdt for at realisere vores 
hal, som giver os plads til at dyrke fællesskab og 
samvær.
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Udfordringer:
Selvom vores by er ganske pæn, har vi udford-
ringer med vores hovedgade, som alle andre 
mindre byer og stationsbyer i Danmark. Vi har en 
hovedgade, der drøner igennem byen og huse om-
kring hovedgaden, der mangler vedligeholdelse. 

Der er fare for, at ildsjæle brænder ud, og der er 
behov for, at der kommer nye til, når der skal ske 
generationsskifte i foreninger og klubber. Be-
kymringerne går på, om det lykkes byen at bevare 
energien i forhold til fortsat at give den en skalle, 
når der er behov for hænder, og når der er behov 
for at rejse lokal kapital til projekter.

Et sprudlende foreningsliv betyder også, at der sker 
rigtig mange aktiviteter. Mange nævner, at der er 
behov for et bedre samspil og koordinering mellem 
foreningerne, men også behov for, at der sker en 
løbende kommunikation - både når der sker noget 
nyt, og når der er gode historier at fortælle. En 
spredning af de gode historier øger byens fælles 
bevidsthed.

Byens gode geografiske beliggenhed hjælper ikke 
de billøse unge og seniorerne, når de skal besøge 
aktiviteter andre steder i kommunen. Den kollektive 
trafik er et problem - især for de unge. Et problem 
som Hejnsvig deler med kommunens andre lokal-
samfund.

Taler vi om byens liv, falder talen på 
udfordringer overfor børn og unges 
hverdagsliv. Udfoldelsesmulighed-
erne kan forbedres. Elever fra 
flere klasser på Hejnsvig Skole har 
gennemført projekter i samarbejde 
med kommunens landdistriktskoordi-
nator. Børn og unge fortæller, at de 
mangler steder for ophold og steder 
for udendørs aktivitet, som f.eks. 
multibane. Der skal også gøres en 
aktiv indsats for, at Hejnsvig bevarer 
en attraktiv skole med god trivsel og 
læring. Flere giver udtryk for be-
kymring omkring et dalende elevtal. 

På trods af det fantastiske sam-
menhold og samarbejde i byen 
bliver der også nævnt udfordringer i 
forhold til det sociale liv.
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Vi drømmer om: 
Vi vil gerne gøre livet i byen mere synligt. Vi vil 
vise, at vi med vores sammenhold  kan skabe 
gode rammer for et godt aktivt liv i byen og i 
vores grønne omgivelser.   

Desuden drømmer Hejnsvig om at bevare lokal-
samfundet intakt hvad servicetilbud angår. 
Vi ønsker at bevare den offentlige og private 
service i det omfang vi har i dag, og vi vil også  
gerne opleve en vis udvikling.

Hejnsvig skal i 2022 vise:

• Den attraktive by i landskabet
• Sammenhold og fællesskab
• Den livlige by

Den attraktive by
Til den attraktive by hører, at vi har attraktive 
boliger og byggegrunde, også lejeboliger og 
oldekolle. Der er grønne indfaldsveje og byforskøn-
nelse i hovedgaden. Endelig må der være gode 
stiforbindelser mellem aktiviteter, by og natur. 

Sammenholdets by
Til sammenholdets by hører, at vi har styrket vores 
fællesskab, vi har vækst i ildsjæle og frivillige. Vi 
ser flere unge blande sig i samtalerne om byens 
udvikling. Skolen er omdrejningspunkt for samarbej-
de mellem voksne, børn og unge om god trivsel i 
børne- og ungeliv. Der er måske sket nytænkning i 
udvikling af skolen i Hejnsvig. Endelig har vi åbnet 
op for samarbejde med kommunens andre lokal-
samfund og nyder godt af hinandens tilbud. 

Den livlige by
Til den livlige by hører et godt fritidsliv for alle 
aldre. Vi viser et aktivt ansigt udadtil. Der er 
etableret synlige møde- og aktivitetssteder for børn 
og unge, men også for voksne og seniorer. Der er 
kommet iværksætterliv i tomme lokaler.  Dette har 
givet nyt liv til hovedgadens ansigt. Endelig er mo-
biliteten sikret ved udvikling af både offentlige og 
lokale kørselsordninger. Det betyder, at de unge og 
seniorer, som gerne vil besøge aktiviteter i kommu-
nens andre byer har mulighed for det, men også at 
der kommer besøg fra andre byer til Hejnsvig.
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Børn og unges 
drømme i 
Hejnsvig:

På borgermødet fortalte børn og unge fra Hejns-
vig om deres drømme og ønsker til fremtiden.

Aktivitet og liv står på ønskelisten i alle aldre.

De yngste havde deltaget i et projekt, hvor de 
bl.a. skulle bygge deres drømmeby. Hejnsvig fik 
svømmehal, kunststoffodboldbane, skaterpark, 
tennisbaner og fritidscenter, men der var også 
ønsker til det sociale liv - byfester med fodbold-
tuneringer m.m.

8. klasse fortalte om deres ønsker. Der mangler 
et hyggeligt sted at være - et sted hvor man kan 
hænge ud - en slags café et synligt sted i byen. 
De unge ønsker at have et sted, hvor de selv kan 
sætte deres præg på omgivelserne. De vil også 
gerne stå for at holde orden og gøre rent. Dren-
gene havde en crossbane højt på ønskelisten, men 
også et fitnesscenter. 

Det er Landdistriktskoordinatoren i Billund Kom-
mune, der på forskellig vis har samarbejdet med 
børn og unge i Hejnsvig om at få deres drømme 
og ønsker frem i lyset. Ud over skoleklasserne 
har to  ungegrupper arbejdet seriøst med deres 
ønsker om at etablere henholdsvis en minigolf-
bane og en mulitibane til håndbold, fodbold 
og basketball. Begge grupper har undersøgt 
pladsforhold og priser. De håber på at komme 
til at samarbejde med voksne, der vil hælpe 
dem videre med idéerne og mulighederne for at 
gennemføre dem.
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“VI MANGLER VORES STED - F.EKS. EN 
CAFÉ, HVOR VI KAN HÆNGE UD”

“VI HAR UNDERSØGT PRISER PÅ EN 
MULTIBANE”

“DER ER PLADS TIL MINIGOLF 
I HEJNSVIG”

“HEJNSVIG MÅ GERNE VÆRE 
EN BY MED SVØMMEHAL, 

KUNSTSTOFFODBOLDBANE, 
SKATER PARK, TENNISBANER, 

FRITIDSCENTER, BYFESTER MED 
FODBOLDTURNERINGER...” AKTIVITET OG SYNLIGT 

BØRNE- OG UNGE LIV
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4. IDÉKATALOG FRA BORGERMØDET 
Landdistriktspolitiken anbefaler Billund Kommunes 
lokalsamfund at se på ´Det gode familieliv´. Der er 
peget på ni indsatsområder, der på forskellig vis 
kan uderstøtte lokalsamfundenes arbejde med at 
udvikle gode vikår og tilbud til børn, unge, voksne 
og seniorer.

I de sidste 10 år har lokalsamfundene i Billund 
Kommune ofte arbejdet med anlæg. I Hejnsvig har 
vi haft travlt med park og sø og med hallen. Land-
distriktspolitikken anbefaler, at lokalsamfundene 
i årene fremover mere fokuserer på byens liv og 
aktiviteter. 

På bogermødet tog Hejnsvig udfordringen op. Vi 
ville se, hvilke indsatser Hejnsvigs borgere synes 
var vigtige for udvikling af byens liv og aktiviteter 
fremover. Det viste sig, at borgerne havde input 
til alle ni indsatser, dog kredsede interessen mest 
omkring tre indsatser:

• Natur, Kultur og Fritid
• Fællesskab
• Identitet + Bosætning

Med udgangspunkt i interessetilkendegivelserne fra 
borgermødet prioriterer Lokalrådet i næste kapitel 
tre indsatser, som vi vil samle lokale kræfter om at 
få sat i gang 2016. 

Det skal dog ikke afholde borgere, der brænder 
varmt for et af idékatalogets andre indsatsom-
råder, fra at tage tråden op fra borgermødet. Det 
forudsætter, at der kan samles et hold omkring en 
opgave og at der kan udpeges en tovholder.

NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSTILBUD

“Der er brug for overblik over alle de muligheder vi allerede 
har for aktivitet og oplevelser. Foreninger skal blive bedre til at 
bruge vores fantastiske bynet, og der kunne oprettes sms-
service: “i dag sker der det og det i hallen.” Der kunne med 
fordel udpeges en foreningskoordinator og f.eks. holdes årlige 
koordineringsmøder”

Idéer til nye tilbud:
• Bibliotek/Museum 
• Aktiviteter i hallen: Fitness, Håndbold, Dans, ny svømmehal
• Udendørs aktiviteter: Multibane, Kunstofbane, Tennis, Forhin-

dringsbane, Fiskesø, Shelter, BMX, Dyr i indhegning
• Aktivitetssteder for børn og unge. Værksted til drenge, der 

keder sig
• Café for unge i hovedgaden
• Fælleshus med mødelokaler, værksteder, fredagsklub for 

alderen 25+

FÆLLESSKAB
“Vi er nødt til at få de ressourcer, som overhovedet findes i spil”

Idéer:
• Oprette en “ressourcebank”, der oplyser, hvad de tilmeldte 

kan bidrage med - stort som småt
• Etablere og forbedre samarbejdet mellem foreninger
• Debatforum på Bynettet
• Oprette en koordineringsgruppe, der koordinerer aktivteter, 

holder overblik over ressourcer og ser på synergieffekter. 
Gruppen kan afholde årlige møder eller selvstændige ak-
tiviteter, der samler generationer på tværs, som spilleweek-
end for børn og voksne.

• Oprette en “overskudsbank” hvor man kan henvende sig, 
når man har brug for hjælp som f.eks. frivillige eller betalte 
gerninger, som barnepige, kørsel, hushjælp, eller hjælp til at 
male sit hus

• Forslag til samlingssted: Multihus med multibane
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IDENTITET + BOSÆTNING
“Identitet skaber vi i vores fortællinger. Hvis vi fortæller gode 
historer, tror jeg også bosætning lykkes. Vores gode historier 
plejer at blive til sandhed”

Vi kan:
• Fortælle og udbrede de gode historier
• Bruge ugeavisen og facebook - aktuelle spots
• Udpege 2 facebookadministratorer
• Oplyse om alle arrangementer
• Udvikle den gode velkomst og velkomstpakken 

MOBILITET
“Vi fastholder de unge, hvis de kan komme ud og ind af  byen. Som 
udgangspunkt er det nok en god idé at få lavet en behovsanalyse”

Idéer og mulig påvirkning:
• Behovsanalyse
• Efterspørge udvikling af  Flextrafik
• Campusbus
• Cykelsti til Grindsted
• Prisreduktion i billetpriser for unge og seniorer

SMÅSKALATURISME
“Vi må udnytte naturen som turismemagnet. Vi har attraktioner 
i området. Overnatning er afgørende for at holde på turister. 
Kunne vi få flere Bed & Breakfast?”

Idéer:
• Danne en turismegruppe i byen
• Ture i Grene Sande, cykelture, cyekludlejning, hestevogne
• Cykelture i området med lokale attraktioner indlagt
• Færdiggøre cykelsti fra Boldingvej
• Brochure med lokale og nære attraktioner
• Rappelling i det gamle foderstoftårn
• Foldboldgolf
• Bed & Breakfast

OFFENTLIG OG PRIVAT SERVICES
“Det er nødvendigt, at folk arbejder med”

Idéer:
• Arbejdsdag for borgere på skole og plejehjem
• Finde ud af  hvad vi må som borgere 
• Åbne skolen for lokalsamfundet - samarbejde mellem skole 

og lokalsamfund om en attraktiv skole og et godt børne- og 
ungeliv.

• Skole, plejehjem og institutioner skal bruge hinanden
• Borgerdrevet mikrobibliotek/sammen med lokalhistorisk 

arkiv

IVÆRKSÆTTERI
“Vi skal finde små enheder, hvor nogen kan være fælles om noget”

Idéer:
• Iværksætterrugekasse
• Netværk - fredagsbar
• Nabotyverihjælp
• Oldekolle

OMRÅDEFORNYELSE
“Der er behov for byforskønnelse generelt og af  enkelte bygn-
inger”

Idéer:
• Ansættelse af  en bypedel
• Få idéer til lukkede butikker. Kan de f.eks. beklædes med 

historiefotællinger...Gøres interessante på een eller anden 
måde?

• Etablere aktiviteter i gaden som f.eks. hoppe-loppeland
• Få Elektrikerhuset i brug som ungdomshus/værested eller 

som fælles foreningshus for f.eks. kirke og spejdere, senio-
rer, unge

• Private skraldesapnde - “Hundelort nej tak”
• Frivillighjælp til istandsættelse af  huse i hovedgaden
• Etablere en malersponsoraftale for byen
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Illustration fra Hejnsvigs kulturarvkatalog 2013. Idé til begrønning i hovedgaden
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5. INDSATSER I HEJNSVIG
    FREM TIL 2022

Med udgangspunkt i borgernes interesse-
tilkendegivelser på borgermødet i februar 2016 
peger Hejnsvig Lokalråd på 3 indsatser, som vi 
vil satse på at få samarbejder i gang omkring i 
de kommende år. 

Under indsatserne har vi beskrevet nogle op-
gaver, der går en del på tværs af de mange 
gode idéer og input, vi har noteret i borgernes 
idékatalog. Derfor håber vi, at vi rammer så 
mange interesser i Hejnsvig som muligt.

1. NATUR-, KULTUR- OG FRITIDSTILBUD

 a. Motor for bosætning

 b. Synligt liv og aktiviteter

2. FÆLLESSKABER OG SAMMENHOLD

 a. Kommunikation og koordinering af  aktiviteter

 b. Attraktivt børne- og ungeliv

3.  MOBILITET

 Ud og hjem - unge og seniorer
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INDSATS 1: Natur-, kultur- og fritidstilbud

a. Motor for bosætning 
Vis mere af  det der er særligt ved vores by!
Hejnsvig er en lille men rigtig by med dagligva-
rebutikker, institutioner, aktiviteter og kulturliv - og 
det skal vi blive ved med at være, men vi er også 
en attraktiv by med mange muligheder for at leve 
et aktivt fritidsliv i byen og i naturen. Vi har sø og 
park og vi har stiforbindelser, der kan føre os ud i 
naturen.

Vi kan på alle mulige måder udnytte vores arealer 
i byen og i vores landskab og naturen omkring os 
til at skabe aktive fritid- og kulturoplevelser. Det er 
det, der skal gøre Hejnsvig særlig at opleve. Det er 
det, vi vil gøre noget ved. 

Natur-, kultur og fritidstilbud danner rammen om 
det gode liv. Fremtidsforskere har spurgt familier, 
hvad der betyder noget, når de vælger at bosætte 
sig - og her står det højt på listen, at man ønsker 
muligheder for at have et aktivt fritidsliv. Også 
natur og adgang til at komme ud i naturen har stor 
betydning.

Hvad vi kan arbejde med?
Vi kan forstærke byens identitet - vores fine by i 
landskabet. Vores kulturarvkatalog giver forslag 
til at begrønne indfaldsveje, men vi kan i det hele 
taget blive mere bevidste om at fremme det grønne 
element, når vi arbejder med forbedringer og nye 
anlæg.

Vi kan udvikle vores udendørs fritidstilbud. Vi 
kan reklamere mere for de tilbud vi allerede har 
og udvikle nye aktive fritidstilbud i byen. Vi er 
glade for, at børn og unge i Hejnsvig er kommet 
med gode idéer til udendørs aktiviteter, som vi kan 
samarbejde med dem om at realisere nogen af. 

Vi kan skabe fortællinger om vores omgivelser 
og vores kultur. Vi har gode fortællere i byen. Der 
foregår byvandringer og foredrag om historie og 
samtid. Vi må indhente flere idéer og inspireres til 
at komme ud over rampen, så vi fastholder vores 
borgere og tiltrækker nye med vores gode historier.

Vi kan samarbejde med nabobyer om turisme 
- om at udnytte vores fælles stærke potentialer 
i naturen til at øge andelen af småskalaturisme i 
kommunen. Turisterne skal huske os for det, de ser 
og oplever på gennemrejse, eller når de overnatter 
i vores byer. 
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b. Synligt liv og aktiviteter
Vis mere af  det, der er særligt ved OS!
Vi er aktive i Hejnsvig, og vi holder sammen. Det 
mest synlige foregår dog indendørs. Voksne, unge 
og børn eftelyser steder, hvor aktivitet, liv og sam-
menhold bliver synligt, for flytter vi aktiviteterne ud 
i det fri, bliver vi synlige for vores omgivelser. 

Vi er også sammenholdets by. Det skal vi vise i 
vores bybillede. Vi skal finde ud af måder, hvorpå 
vi kan markere de aktiviteter og projekter, vi har 
skabt sammen. Vi skal også finde måder, hvorpå 
vi i bybilledet kan vise de aktiviteter og projekter, 
vi har gang i, som vi f.eks. gjorde, da vi samlede 
ind til hallen med vores baromenterstand for, hvor 
mange penge vi løbende fik samlet sammen. 

 

Hvad VIL vi gøre? 
Natur-, Kultur-, og Fritidstilbud
Første skridt 2016:
På borgermødet var interessen stor for at udvikle natur-, 
kultur-, og fritidstilbud. Vi vil holde ilden varm. I 2016 vil 
vi finde inspirationskilder, der kan hjælpe os videre med 
at konkretisere flere af de gode idéer fra borgermødet. 
Vi kontakter de interesserede deltagere fra borgermødet 
om at arrangere en inspirations- og dialogaften. Vi skal 
have svar på:

• Hvordan vækker vi større interesse omkring de gode 
fritidstilbud Hejnsvig allerede har?

• Hvordan fortæller vi de gode historier, så de kommer 
ud over rampen lokalt og ud over bygrænsen?

• Hvordan motiverer vi hinanden til at skabe nyt liv og 
aktiviteter i vores omgivelser?

Hvad vi kan arbejde med?
Informere om og udstille vores fælles projekter 
Hver gang vi laver en større fælles aktivitet eller et 
projekt kan vi overveje, hvor i byen vi vil fortælle 
om projektet og hvordan vi vil gøre det - stort eller 
småt. På facebook, på plakat, i ugeavisen eller på 
installationer i byen.

Markere vores fysiske symboler på sammenhold 
Park og sø og Hallen kunne få en særlig markering. 
Historien, om hvordan det var muligt at gennemføre 
resultatet, kan fortælles. Historien kan slås op eller 
på anden vis være tilgængelig på nettet. Der kan 
designes en form for plakette, der viser et Hejns-
vigsymbol på sammenhold, som sættes på alle de 
resultater, vi skaber sammen.

Få liv og aktivitet i tomme butikker eller vinduer
Vi kunne arbejde på at etablere frivillige aktivi-
teter eller iværksættertiltag i byens tomme butikker 
- kombineret med formidling af aktiviteter, kulturtil-
bud, cykeludlejning mv.

Vi kan nytænke og samtænke kulturtilbud 
Vi kan  udnytte tiloversblevne lokaler og omgivelser 
til at danne rammer om fællesaktiviteter for byen. 
Vi kan skabe fælles events på tværs af foreninger, 
så vi bliver synlige for hinanden på tværs af gene-
rationer og interesser.
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INDSATS 2: Fællesskaber og sammenhold

a. Kommunikation og koordinering af  aktiviteter
Nye tider udfordrer vores foreningsliv!
Vi er gode til at holde sammen på vores lokalsam-
fund, og vi har et stort og rigt foreningsliv.  Som 
nævnt er vi også forandringsstærke.

Skal vi alligevel rette vores opmærksomhed mod 
mulige trusler, så bekymrer vi os for, om ildsjæle 
brænder ud, om energien forsvinder. Der er også 
en bekymring om at kunne motivere flere yngre 
mennesker til at deltage i byens aktiviteter og op-
gaver. Vores ildsjæle og aktive borgere er u-und-
værlige, og vi er stolte af dem, men der kommer et 
tidspunkt, hvor det bliver afgørende at få nye på 
banen.

Desuden udtrykte flere borgere, at man kunne 
ønske sig et bedre samspil eller koordinering mel-
lem de mange foreninger og alle de mange aktivi-
teter, som er i spil. 

Som det er beskrevet i Billund Kommunes land-
distriktspolitik, så viser nationale undersøgelser, at 
især lokale unge siver fra foreninger. De søger nye 
aktiviteter og bredere fællesskaber. Aktiviteter 
afhænger ofte af de samme typer ildsjæle, og 
det kan være svært at rekruttere nye frivillige. Det 
kan blive en reel udfordring for lokalsamfundene, 
fordi bæredygtige lokalsamfund bygger på stærke 
foreninger.

Hvad vi kan arbejde med?
Oprettelse af en ressourcebank 
Det er bare én af de gode idéer fra borgermødets 
idekatalog. Vi kan få samlet viden om og overblik 
over, hvem i byen, der ønsker at medvirke til for-
skellige aktiviteter lige fra forenings- og bestyrel-
sesarbejde til ren-dag-aktiviteter i byen til kaf-
febrygning til arrangementer og møder. 

Få viden om nye generationers forventninger til 
lokalt samarbejde
Vi kan deltage i initativer eller projekter på tværs 
af lokalsamfundene i kommunen, der kan gøre alle 
os klogere på, hvordan vi kan udvikle foreningsliv 
i moderne tider. Hvordan vi tiltrækker og kom-
munikerer med yngre borgere med nye behov og 
forvetninger til samarbejde.

Styrke samarbejde og koordinering af aktiviteter
Endelig ligger der en god opgave i at finde ud 
af, hvordan vi kan blive bedre til at koordinere 
foreningsaktiviteter i byen, og hvordan vi kan blive 
bedre til at kommunikere mellem foreninger og in-
formere om alle vores mange tilbud. På mødet blev 
foreslået at oprette en koordineringsgruppe under 
lokalrådet, der koordinerer aktiviteter og har an-
svar for netop at etablere en ressourcebank, aktiv-
itetskalender og for at kommunikere om aktiviteter 
og særlige events via Bynettet og andre kanaler. 
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b. Attraktivt børne- og ungeliv
Børn og unge skal trives i Hejnsvig!
Børn og unges trivsel vedrører bl.a. børnenes oplev-
else af at gå i skole, hvor de tilbringer en stor del 
af dagen. På borgermødet blev nævnt, at Hejnsvig 
må have fokus på skolesamarbejdet, fordi skolen 
hører til en af byens vigtigste ressourcer. Det er 
vigtigt,  at skolen og lokalsamfundet samarbejder 
om at udvikle og bevare skolen som en stærk og 
attraktiv dynamo, der tilbyder gode rammer for 
læring og gode rammer for et attraktivt børne- og 
ungeliv.

Rammerne for børnenes fritidsliv er der også fokus 
på. Hejnsvig vil gerne inddrage børn og unge i 
fællesskabet og give dem en oplevelse af, at de 
medvirker positivt til at gøre byen levende. Derfor 
skal der i samarbejde med børn- og unge kigges 
på ders behov og skabes nye attraktive muligheder 
for aktivitet. 

Som tidligere nævnt har flere børn og unge alle-
rede arbejdet med behov og ønsker i skoleprojek-
ter, hvor de giver udtryk for at der er behov for, at 
udvikle aktivitetstilbud i Hejnsvig - især udendørs 
og uformelle samlingssteder, såkaldte “hængeud-
steder”. 

Hvad vi kan arbejde med?
Lytte til børn og unges stemmer
Efter borgermødet har lokalrådet taget initiativ 
til at undersøge mulighederne nærmere for nogle 
af de forslag, som unge har arbejdet med. Det er 
vigtigt for os at vise respekt for det seriøse arbej-
de, som er lagt i forslagene, der blev fremlagt på 
borgermødet.

Styrke samarbejde mellem skole og lokalsamfund
Der kan være konkrete aktiviteter, som lokalsam-
fundet kan samarbejde med skolen om for at styrke 
børns trivsel og læring. F.eks. kan Lokalrådet fortsat 
samarbejde med skolen om at høre børn og unges 
behov og omsætte ønsker til handling, som det er 
sket efter borgermødet. 

Lokalrådet samarbejder med Landdistriktskoordi-
natoren om at se på muligheder for at etablere 
en ungecafé i Hejsnvig - CaféOS. Forslaget er, at 
caféen er for unge fra konfirmationsalderen til 18 
år. I caféen skal der være plads til at lave lektier, 
hygge sig, høre musik og drikke cacao. Der skal 
være Internet men ingen alkohol.

Skolen og erhvervslivet i Hejnsvig har i dag et godt 
samarbejde, som kan udvikles.

Hvad VIL vi gøre?  
Fællesskaber og sammenhold
Første skridt 2016:
Vores evner til at holde på lokalsamfund og fællesskab 
skal i første omgang sættes ind på at styrke og udvikle 
vores foreningsliv og på at øge trivslen for vores børn og 
unge i Hejnsvig, så de oplever at være en aktiv del af 
fællesskabet.

• Vi skal se på, hvordan vi konkret kommer i gang 
med at styrke samarbejde og koordinering mellem 
foreninger. Vi udpeger en tovholder på opgaven, der 
kontakter interesserede deltagere fra borgemødet og 
andre, der måtte have interesse for at deltage i en 
arbejdsgruppe.

• Lokalrådet er gået i gang med at samarbejde med 
unge for at undersøge mulighederne for at etablere 
multibane og café.
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Hejnsvig Marked 
er liv i byen 
på tværs af  
generationer

Hejnsvig Marked 2016
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INDSATS 3: Mobilitet

Ud og hjem - unge og seniorer
Det skal være nemt at komme til og fra byen
Vi tror på, at vi har en større chance for at fasthol-
de unge mennesker i Hejnsvig, hvis de oplever, de 
kan komme ud og hjem uden større besvær. 
Seniorerne vil vi også gerne give en oplevelse af at 
kunne bevæge sig frit mellem tilbud i kommunen, og 
vi vil give seniorer fra andre bysamfund mulighed 
for at komme til senioraktiviteter hos os. Det skal 
handle om at udvide unge og seniorers muligheder 
for aktive liv udover bygrænsen.

Mobilitet i landdistrikterne er en national udford-
ring. Vores Landdistriktspolitik gør opmærksom på, 
at særligt børn, unge og seniorer, der lever aktive 
uddannelses-, kultur- og fritidsliv er særligt afhæn-
gige af fælles transportløsninger. Unge er vant 
til at forældre kører, ventetider er blevet mindre 
acceptable og rutebusserne kører halvtomme og 
bliver for dyre.

Det er nødvendigt at indgå i et samarbejde med 
de øvrige landsbyer og kommunen om at finde nye 
alternative transportløsninger. Lokalt har vi dog 
også muligheden for at aftale vores egen Hejnsvig-
model for kørselssamarbejder for unge og seniorer.

Hvad vi kan arbejde med?
Behovsanalyse
Det vil være naturligt at finde ud af, hvad behovet 
er hos unge og seniorer i Hejnsvig. Vi vil gerne 
tilrettelægge en analyse i samarbejde med kom-
munen og andre lokalsamfund i kommunen.

Idéer og muligheder
Vi har en oplevelse af, at det er nødvendigt både 
at kigge på idéer og forslag til den offentlige 
transport og ideer til, hvad Hejnsvig selv kan byde 
ind med. Vedr. den offentlige transport kunne man 
f.eks. kigge på udvikling i flexturordning, billetpriser 
for unge og seniorer, en shuttlebus eller campusbus 
mv. I Hejnsvig må vi kigge på lokale transportløs-
ninger. Hvad kan hejnsvigborgere f.eks. selv byde 
ind med?

Mobilitet er også bedre cykelstiforbindelser
Vi vil gerne bevæge os i Hejnsvig, og vi har efter-
hånden mange gode stiforbindelser i kommunen. De 
unge kan gives bedre mulighed for at cykle med 
bedre cykelstiforbindelser f.eks. til Grindsted.

Hvad VIL vi gøre?  
Mobilitet
Første skridt 2016:
I mange år har vi ønsket os bedre kollektiv trafik . Det 
er en umulig opgave for et lokalsamfund at løse den 
opgave, men vi er optimisitske om at få et samarbejde 
i gang om at øge mobiliteten for vores unge og vores 
seniorer. Derfor vil vi gerne samarbejde med kommunens 
andre lokalsamfund og kommunen om at få igangsat en 
behovsanalyse. Med udgangspunkt i den kan vi komme 
med idéer til at optimere en kollektiv trafikløsning, men vi 
kan også samarbejde med de andre lokalsamfund om at 
få gode idéer og blive inspireret til lokale løsninger. 

Vi vil kontakte interesserede borgere fra borgermødet 
og andre interesserede for at etablere en arbejdsgruppe 
med en tovholder. Vi ønsker at tage initiativ til et dialog-
møde med kommunen i 2016.
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6. OVERBLIK

   IDENTITET
Hvem er vi,  hvad er vores byggesten?

Gå-på-mod

Forandringsstærke

Gode til at holde sammen 
på lokalsamfundet

Foreningsaktive Flotte byggegrunde

Bygningskultur

Varieret, skøn natur

  VISION
      

        Hvor vil vi hen?

HEJNSVIG PÅ TOPPEN
- også i fremtiden

HEJNSVIG SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV OG LIVLIG BOLIGBY 
I LANDSKABET - ET TRYGT OG GODT STED AT BO!

   MÅL
        Det vi arbejder hen imod:

ATTRAKTIV OG LIVLIG BOLIGBY I LANDSKABET - I Hejnsvig skal vores liv 
og aktiviteter være synlige. Der skal være muligheder for at udfolde sig fysisk - 

indendørs og udendørs. Hejnsvig skal markere sig som en smuk og velholdt by 
med flotte bygninger og attraktive byggegrunde med udsigt og med mulighed for 
eksperimenterende byggeri, der passer ind i byens særprægede omgivelser og 
natur.

SAMMENHOLDETS BY - Hejnsvig skal være kendt som et lokalsamfund, der 
samarbejder godt på tværs af  foreninger og generationer om at udvikle et at-

trativt lokalsamfund for alle generationer- socialt og kulturelt. 

Succeskriterier  
Hvad kan vi se, vi har nået 2022: 

Natur-, Kultur og  Fritidstilbud
• Vi er blevet dygtige til at markere i bybilledet, når vi laver succeser sammen, og når vi har 

opnået resultater.  Vi har fået nye idéer til at vække nysgerrighed omkring vores by og men-
nesker

• Vi har fundet vores egen Hejnsvigmodel for markedsføring overfor nye borgere og turister 
- f.eks. Hejnsvigs grønne og aktive guide - online,  og forskellige steder i byen - synligt for 
mange. 

Fællesskab og sammenhold:
• Vi har fået et foreningssamarbejde op at stå om en fælles kommunikationsplatform. Det er 

blevet nemt at finde ud af, hvad der sker i byen og i foreningerne
• Vi har fået et bedre overblik over byens ressourcer og viden om, hvem der har lyst og kræfter 

til at deltage i forskellige aktiviteter
• Vi har nye aktivitetstilbud, som går på tværs af  interesser og generationer
• Vi har etableret 2-3 markante udendørs aktivitetstilbud for børn og unge og etableret en 

ungecafé

Mobilitet
• Vi har etableret et godt kommunalt og lokalt samarbejde om velfungerende kørselsordninger 

for unge og seniorer
Samhørighed på kryds og 

tværs

God beliggenhed
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SKABELON TIL 
HANDLEPLANER

PROJEKTTITEL:

MÅL:
HVAD VIL VI OPNÅ?
HVORFOR ER DET VIGTIGT?
FOR HVEM? (MÅLGRUPPE)

STRATEGI:
HVORDAN VIL VI ARBEJDE MED OPGAVEN, SÅ VI NÅR 
VORES MÅL?

INDSATSER/AKTIVITETER
HVEM DELTAGER?
HVILKE RESSOURCER HAR VI AT GØRE GODT MED?
HVILKE AKTIVITETER VIL VI GENNEMFØRE?
HVAD SKAL RESULTATET VÆRE?
HVAD KAN VI SELV, HVAD SKAL VI HAVE HJÆLP TIL?

TIDSPLAN
HVORNÅR SKAL VI HAVE NÅET HVAD?

Det kan være en hjælp at starte 
et projekt med at lave en pro-
jektbeskrivelse, eller som her en 
handleplan for hvad man vil, og 
hvad man gerne vil opnå.

Man kan diskutere og beskrive 
disse punkter:

1. Mål: Beskriv formålet med 
indsatsen så præcist som muligt. 
HVORFOR vil vi arbejde med 
indsatsen?

2. Beskriv strategien - HVORDAN 
vil vi arbejde med indsatsen?

3. Find ud af hvad vi har at gøre 
godt med HVILKE RESSOURCER

4. Beskriv resultatet og den for-
ventede effekt? RESULTAT/EFFEKT

5. Lav en TIDSPLAN

Skriv evt. planen ud i A3 størrelse
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7. NYTTIG VIDEN
Rapporter om udviklingen i Hejnsvig
Gennem de senere år er der blevet arbejdet med udvikling i Hejnsvig, der er udgivet forskellige 
rapporter, hvor man kan søge mere viden om planer for byen.

Helhedsplanen for udvikling i Hejnsvig blev udarbejdet i 2011 
Planen findes på Billund Kommunes hjemmeside:
http://billund.dk/media/129209/Helhedsplan-for-Hejnsvig.pdf

Kulturarvkatalog for Hejnsvig blev udarbejdet i 2013
Planen findes på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside
http://byfornyelsesdatabasen.dk/file/402680/dok.pdf

Billund Kommunes Landdistriktspolitik- og pulje
På Billund Kommunes hjemmeside er der meget stof at hente. 

Landdistriktspolitikken blev besluttet i 2015
Rapporten findes her:
http://billund.dk/media/894735/landdistrktspolitik-vedtaget-i-byraad-24062015.pdf

Information om Landdistriktspolitikkens samarbejdsmodel finder du her: 
http://billund.dk/politik/landdistrikter/samarbejdsmodel/

Information om Landdistriktspuljen finder du her:
http://billund.dk/politik/landdistrikter/landdistriktspulje/
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EGNE NOTER:
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OM HEJNSVIG LOKALRÅD
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