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Hovborg – Kun døde fisk flyder med strømmen !

”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!”
 Side 2



Forord:
Sammenhold giver kræfter til forandring. – For at modvirke at den negative spiral med 
nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse mv., også rammer Hovborg, når 
andelen af ældre stiger i forhold til andelen af børn og mennesker i den arbejdsduelige alder, skal 

Hovborg forskønnes, der skal etablere flere lokale arbejdspladser, 
der skal tiltrækkes flere unge familier m.m. 
Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. 
Noget kan Hovborgs borgere selv klare, noget skal klares i 
samarbejde med andre, noget skal politikerne på Christiansborg 
klare. 
– Der er ”Hovborg for fremtiden”. 

Denne udviklingsplan er et sammenskriv af dels den tidligere 
udarbejdede udviklingsplan og projektplanen for ”Livsstilscenter 
Hovborg”, dels resultatet af et møde med lokalrådet i Hovborg, 

hvor de tidligere planer blev gennemgået og revideret. Projektplanen for ”Livsstilscenter Hovborg” 
fremgår som bilag sidst i denne udviklingsplan.

                                               

Lokal UdviklingsPlan

Historien om Hovborg
Hovborg ligger som en ø mellem store plantager i alle retninger. Efter nederlaget i 
1864, hvor Danmark mistede Sydslesvig, mobiliserede man indenlands. Dels på 
det kulturelle område med utallige foreninger, som skulle støtte danskheden og 
dansk kultur. Dels gennem plantning af hegn og plantager, for at udnytte den 
magre jord bedre, som mange steder lå hen som uopdyrket hede. Det er netop 
hvad statuen af Dalgas udenfor Hovborg symboliserer. Hvad udad tabtes skulle 
indad vindes! Hovborg Plantage, som i 1866 blev den første af mange plantager, 
som blev anlagt i årene derefter.
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Den driftighed, som var grundlaget for bl.a. 
plantagerne omkring Hovborg, er et godt billede på en 
driftighed, som har kendetegnet byen helt til vore 
dage. Her er et lille samfund, som dengang og nu har 
forstået, at vil man udvikling, er egen indsats helt 
afgørende. F.eks. i forbindelse med kirkens opførelse i 
1895 var det en selvfølge, at borgerne selv ydede et 
bidrag – dengang kr. 2.000, som måske ikke lyder af 

meget, men dengang var en meget stor sum penge. Den lokale kromand 
skænkede grunden til både kirke og kirkegård.

Hovborg Mejeri grundlagdes i 1906 og blev ved fælles hjælp til Hovborg 
Andelsmejeri i 1931.
I 1910 grundlages Hovborg Brugsforening; igen var det penge fra egen lomme, da 
grunden skulle købes.

Et andet eksempel er opførelsen af skolens gymnastiksal i 1912. I næsten ti år 
efter skolens indvielse i 1903 havde man ønsket af få et gymnastik – og 
forsamlingshus. I 1912 lykkedes det, da borgerne samlede kr.1.200 ind til 
byggeriet, som i alt kostede kr. 4.835.

Op igennem det 20. årh. har Hovborg været kendetegnet ved et utal af foreninger, 
som har engageret en meget stor del af befolkningen. Hvem tænker f.eks. i dag 
på, at biavlerforeningen var et betydeligt aktiv for omkring 100 år siden? Hvem 
tænker på, at der efter krigen var kartoffelkogeri – og forening i Hovborg?

Af den lange række  foreninger der har og stadig 
præger Hovborg, har Idræts – og gymnastikforening 
HUIF selvfølgelig spillet en af de største roller i byen 
de sidste 100 år, og hvis man så springer frem i tiden, 
hvordan fik idrætsforeningen klubhus og skolen 
omklædningsrum? Det gjorde man først og fremmest 
gennem egen indsats, ved at medlemmerne dyrkede 
kartofler på det nuværende foldboldanlæg og solgte 
knoldene. 

Hovborg Fritids-, Aktivitets- og Kulturhus stod færdigt i 1997. Man har regnet ud, 
at der i den forbindelse er brugt ca. 5.000 ulønnede arbejdstimer – udover de ca. 
kr. 500.000, som blev indsamlet bl.a. gennem husstandsindsamling.  Huset er i 
dag gældfrit og drives på 15. år med frivillige kræfter. Den Grønne Aktivitetspark 
opstod på lignende vis, ingen tanker / ideer var for vilde. Senest er fitness-center 
og landsbykøkken bygget til ”Huset”, udført med frivillige kræfter.

                                                               
Hovborg – Kun døde fisk flyder med strømmen !

”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!”
 Side 4



Når man i dag kommer til Hovborg første gang, kan man sagtes se, at 
omgivelserne er smukke. Det man ikke kan se, er det gå-på-mod og den vilje til 
egen indsats, som altid har præget landsbyen. Selv om indstillingen altid er 
ensbetydende med hårdt arbejde, så bevirker det også, at Hovborg i høj grad 
kommer til at præge sin egen udvikling. Hovborg er bestemt et helt specielt sted – 
og heldigvis for det!

Fakta om Hovborg
Hovborg er en lille landsby med ca. 650 indbyggere fordelt i og omkring 
Landsbyen. Landsbyen har altid ligget ved den yderste grænse af kommunen, og 
ved kommunesammenlægningen er der nu blevet endnu længere til den centrale 
by, som nu hedder Vejen. 

I Hovborg findes et sprudlende foreningsliv og aktivitet, der er en stor og 
velfungerende Dagli Brugs med post/håndkøb og bagerudsalg, 
kunsthåndværksbutik, den berømte Hovborg Kro, hytteby, campingplads, 
pengeinstitut, mange små og mellemstore erhvervsdrivende, samt en kombineret 
vuggestue/børnehave.

Beboerne i Hovborg er stolte af deres by og de kvaliteter, der findes i et lille 
samfund, hvor man kender hinanden. Byen har gennem mange år haft utrolig 
mange ildsjæle, også før begrebet ildsjæle var opfundet. Dette har haft og har 
stadig stor betydning for Hovborg og resultatet er, at Hovborg i dag er et levende 
og velfungerende lokalsamfund med mange servicefaciliteter. 

En af Hovborgs store kompetencer er, at man gennem mere end 100 år har 
formået, hele tiden at have nye ildsjæle klar – dette sker bl.a. ved at ”opdrage” og 
lære vores børn til at tage ansvar og præge dem med vores foreningskultur. 
Samtidig tages der hånd om nytilflytterne, så de føler sig velkomne i Hovborg, og 
der igennem får dem involveret i det frivillige foreningsarbejde.

Som det fremgår af nedenstående, har ildsjælene og det særdeles aktive 
foreningsliv været involveret i mange projekter, som har været til gavn for alle i 
landsbyen. Det hidtil vigtigste projekt var opførelsen og nu driften af 
Aktivitetshuset, hvor alle fra landsbyen kan mødes til forskellige aktiviteter. 

                                                               
Hovborg – Kun døde fisk flyder med strømmen !

”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!”
 Side 5



Erhverv
• Større
erhvervsvi
rksomhed
er
• Enkeltm
ands
virksomh
eder
• Andelsf

Oplevelse
• Campin
gplads
• Hytteby
en
• Somme
rhusområ
de
• Holmeå 
Dalens 

Forening
m.m.
• Forenin
gsliv
• Lokalrå
d
• Aktivite
tshus
• Fodbold
baner

Børn
• Børneha
ve m.
• integrer
et 
• vuggest
ue
• "Tarzan
" 
legeplads

                                                               
Hovborg – Kun døde fisk flyder med strømmen !

”Den mest effektive måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den selv!”
 Side 6



Befolkningsanalyse:

Vi har gjort mandtal i Hovborg by i perioden 2006 – 2011. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Udviklingen 

2006 - 
2011

388 385 399 403 393 392 +4   + 1,0 %
Kilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks StatistikKilde: Danmarks Statistik

I samme periode har udviklingen i Vejen kommune været:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Udviklingen 
2006 - 
2011

41.551 41.882 42.447 42.807 42.768 42.683
+1132   
+ 1,0 %

Kilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks Statistik

Hovborg har dermed udviklet sig i samme retning som den overordnede 
kommuneudvikling.

Hvad så med fremtiden ? Der er udarbejdet nedenstående 
befolkningsfremskrivning for hele Vejen Kommune:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udviklingen 
2011 - 
2016

42.683 42.767 42.858 42.941 43024 43.110
+427  
+ 1,0 %

Kilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks StatistikKilde: Vejen kommunes hjemmeside og Danmarks Statistik

Vi forudsætter, at Hovborg som minimum udvikler sig på lige fod med resten af 
kommunen.
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Revision december 2011

På et arbejdsmøde i Hovborg Lokalråd den 28. november 2011 blev Hovborgs 
hidtidige udviklingsplan gennemgået og revideret.

Her blev der taget udgangspunkt i de borgermøder der har været afholdt i 2009 
og 2010 og på de analyser Innovation Lab udarbejdede på baggrund af input fra 
borgermøderne. I borgermøderne deltog ca. 100 voksne og 30-40 af de større 
børn. De bidrog alle i væsentlig grad med ideer til fremtidens udviklings i 
Hovborg. Innovation Lab gennemførte også en interview med Hovborgs borgere, 
både ældre og yngre.

Med støtte fra Legofonden gennemførte 
Innovation Lab fra Århus en grundig 
undersøgelse af landsbyen Hovborg. Det 
indsamlede materiale fra borgermøde, 
interviews og observationer, blev anvendt til en 
antropologisk analyse af byen. Gennem en 
værdianalyse blev byens værdier beskrevet, og 
et godt grundlag for det fremtidige med 
udvikling i Hovborg blev skabt. Værdianalysen 
tager udgangspunkt i den kvalitet, det er at se 
tingene gennem borgernes egne briller. Samtidig er der en kvalitet i at se det folk 
siger, og det folk gør, fordi de ikke nødvendigvis gør det, de siger.

Resultaterne af værdianalysen udarbejdet af Innovation Lab
Værdianalysen i Hovborg er sat i søen for at afdække de grundværdier, der er 
fremherskende i Hovborg i dag. Her er det vigtigt at få de lokales værdier frem 
med deres egne ord ved at inddrage dem. Herigennem kan afdækkes, om der er 
konsensus omkring værdier - uanset om man kalder ting det samme. Samtidig 
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afdækker en værdianalyse, om der er behov for udvikling af fælles mål og fælles 
sprog for projekter for at give delt ejerskab og klare budskaber.

De værdier der kendetegner byen og som vil være 
fundamentet i landsbycentret, er;

Ansvar, den overordnede værdi i Hovborg. Denne 
spiller ind på de andre værdier og er selve 
grundfundamentet. I Hovborg føler man ansvar – 
både overfor hinanden som mennesker, men også 
overfor de ting, som befolkningen omgiver sig med. 
Samtidig indeholder ansvaret også de elementer, der 
omhandler ansvaret for forandring og for fastholdelse 
af værdier. Når et samfund som Hovborg ændrer sig, er der personer og 
grupperinger, der påtager sig ansvaret for denne forandring - det være sig et nyt 
Aktivitetshus, et landsbykøkken, en ny natursti eller lignende. Ansvaret for 
forandring ligger hos beboerne. Det samme gør sig gældende, når der tales om 
ansvaret for fastholdelse. Igen er det beboerne der påtager sig ansvaret for at 
fastholde de værdier, styrker og muligheder, der er i samfundet og sørger for, at 
de viderebringes. Der er i byen flere former for ansvar på spil. En vigtig og 

grundlæggende ting er følelsen af ansvar overfor 
hinanden - både mellem børnene og de voksne.

Sammenhold, byens borgere holder sammen, og 
børnene opdrages til sammenhold på skolen. Der er et 
sammenhold og en lokal opbakning, både til lokale 
aktiviteter og til lokal erhverv. Man holder sammen i 
byen om det, man har. Det være sig Kroen, 
institutionerne, Brugsen eller de andre erhverv og 
aktiviteter. Et særlig sammenhold ses i ildsjælene og 

den frivillige indsats der er i byen. Både små og store projekter er lykkedes 
gennem årenes løb grundet det sammenhold der er blandt de mange frivillige. 
Dette er der også konsensus om i forhold til, hvordan andre udefra kigger på 
Hovborg. Ting lykkes i Hovborg - det er der konsensus om, og der er konsensus 
om at alle andre ved, at det er sådan.

Tryghed, sammenhold skaber tryghed, som er tilstede både i byen og på skolen. 
Der er stor grad af tryghed blandt voksne og børn – en tryghed i det nære og det 
kendte, samt det sammenhold der er i byen. Børnene er fx meget bevidste om 
vigtigheden i, at de bliver ” samlet op”, hvis de falder på vejen, ligesom de er 
bevidste om vigtigheden i at de ”samles op”, hvis de er kede af det. Begge dele 
giver børnene den tryghed, de har brug for som fundament.

Rummelighed, stor grad af rummelighed blandt beboerne. Der er en bevidsthed 
om og et fællesskab i, at der er plads til forskellighed. Rummeligheden ses særlig 
blandt børnene, hvor man både leger og lærer på tværs af alderstrin, men ses 
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også i den frivillige indsats. Der er en plads til, at man med forskellig baggrund 
også kan bidrage til fællesskabet på forskelligt vis, men der er også plads til dem 
der ikke ønsker at være del af den frivillige indsats der er i byen. Men det er 
særlig på grund af den store forskellighed blandt byens beboere, at det gang på 
gang lykkes at få projekter gennemført. Fordi man er rummelig og kan se 
hinandens værdier og udnytte dem.

Forandringsparathed, der er stor grad af forandringsparathed, som fødes af 
åbne sind og nysgerrighed. Forandringsparathed kræver rummelighed, 
sammenhold og overskud hos individet, og hvis elementerne er til stede, skaber 
de i fællesskab forandringsparathed. I Hovborg er der hos mange voksne 

konsensus om, at man ikke er bange for at prøve 
noget nyt – her ønsker man at være nyskabende. 
Beboerne søger konstant at drive byen fremad, hvilket 
efterlader et indtryk af en by i udvikling.

Ud fra de fundne værdier, blev der peget på en række 
anbefalinger. Værdierne rummelighed, ansvar, 
sammenhold, tryghed og forandringsparathed er alle 
værdier, der fortsat skal have plads, dyrkes og 
udvikles. Det er både børn og voksne i Hovborg der 

skal med til at sikre forankringen af værdierne i byen og sikre, at der fortsat 
tilføres ”vand og gødning til træet”. Hovborgs vision er, at byen skal være en ægte 
landsby, der er kendt for livsglæde, plads og brug for alle. Der skal være nærvær 
og trygge rammer. Dette hænger godt i tråd med værdi analysen, og anbefalingen 
er derfor at værdierne bringes ud i front og dyrkes.

Succeshistorier gennem de seneste 2-3 år:

Mødedeltagerne gennemgik de seneste års flotte arbejde i og omkring Hovborg, 
og definerede følgende succeshistorier:

Fitnesscenter
Der er etableret fitnesscenter i Hovborg i forbindelse med hallen.

Landsbykøkken
Hovborgs nye landsbykøkken er etableret og kører ”på fuld drøn”.
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Hjemmeside
Hovborg har fået en flot og dynamisk hjemmeside i 
form af www.hovborg.net

Udbygning af stisystemer
Stisystemerne i og omkring Hovborg er udbygget til 
18 km !

Aktivitetshuset
Hallen i Hovborg er et aktiv. Selvom den er 14 år gammel, står den stadig som ny! 
Og så er den gældfri og passes af frivillig arbejdskraft.

Den grønne aktivitetspark
Den grønne aktivitetspark med legeplads og handicapvenlige forhold bliver flittigt 
brugt og der er i 2010 sat nye lamper langs hele stien.

Holmeåekspressen
Hvor mange landsbysamfund kan prale af at have 
deres egen bus? Det kan vi i Hovborg – Vi har 
Holmeåekspressen sammen med Lindknud - det er 
sammenhold og succes!

Lystfiskersø
Hovborg Fiskeri er flot istandsat og ejeren har etableret to lystfiske søer der er et 
eldorado for familier.

Hovborg Invest
Hovborg Invest er etableret med godt 800.000 kr. i indskud, og blandt andet er 
det gamle autoværksted på hjørnegrunden købt, og der er ryddet op på 
selvsamme.
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Øvrige succes/ting, der gør os stolte i Hovborg
• Klelund Dyrehave, Nordeuropas største.
• Baldersbæk med dens unikke historie og Hovborg plantager som 

naturperler.
• Hovborg Kro
• Hovborgs smukke kirke 
• Hovborg Dagli’Brugs der hvert år øger omsætningen.
• Campingpladsen
• Hovborg Hytteby og sommerhusområde
• Hovborgs ko-klapper-laug
• Rideskolen
• Hovborgs mange erhverv små som større
• HUIF med de mange aktiviteter
• Hovborgs mange foreninger der alle syder af aktivitet

HOVBORG HAR MANGE SUCCESSER – DET FÅR VI OGSÅ 
FREMADRETTET!

HOVBORGS REVIDEREDE VISION – STRATEGI OG FREMTIDIGE 
MÅLSÆTNINGER

Lokalrådet besluttede på mødet den 28. november 2011, at fortsætte det gode 
arbejde, ved at skele til de foranstående succeshistorier samt ved at kigge fremad. 
Ud af dette kom følgende reviderede vision, strategi og fremtidige målsætninger:

Vision 2012-2016

Hovborg vil være en ægte landsby i fortsat udvikling 
præget af engagement og livsglæde.
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Og hvad skal så til for at nå visionen:

Strategi 2012-2016
Den overordnede strategi er:

I året 2016 vil vi være 700 indbyggere i Hovborg

Derfor vil vi arbejde videre med den tidligere lagte strategi, for at vi fortsat 
udvikler os, bliver flere indbyggere, får mere erhverv og øger turismen yderligere. 

Det gør vi ved at, der arbejdes videre med 

• Det overordnede projekt ”Livsstilscenter Hovborg” (projektplanen fremgår 
som bilag 1 til denne udviklingsplan).

• Øget udvikling af samarbejdet med Lindknud.
• Turismen i Hovborg.
• Den gode historie om Hovborg – ”story-telling”.
• Udviklingsprogrammet – Den Blomstrende Landsby”.

Målsætning 2012:
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I 2012 vil vi

• Udarbejde en pressestrategi for Hovborg, hvor der indhentes professionel 
hjælp fra en ekstern konsulent.

• Intensivere samarbejdet med Lindknud og arbejde hen mod et ligeværdigt 
sammenhold omkring skole, børnehave og idrætsforening.

• Fortsat arbejde med turisme, hvor Hovborg Erhvervsklub har 
tovholderfunktionen i tæt samspil med lokalrådet.

• Sikre vores Landsbypedel og ikke mindst ”Holmeå-ekspressen”.
• Optages i Blomstrende Landsby (eventuelt sammen med Lindknud)

Med baggrund i ovenstående, vurderer vi at alle andre oplistede punkter fra 2008 
(pånær landsbyskolen) kan realiseres. OG I TILGIFT, SIKKERT OGSÅ MANGE ANDRE 
TING ! For husk:

Kun døde fisk flyder med strømmen !
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Opsummering:
Hovborg Lokalråd er fortsat ansvarlig for, at der nedsættes en eller flere grupper, 
der arbejder med de prioriterede ønsker. 

Prioriteringen af opgaverne/ideerne sætter ikke en stopper for eventuelle nye 
ideer eller udvikling af ikke prioriterede ideer, såfremt arbejdsgrupperne finder 
det naturligt at medtage disse under deres arbejdsgruppe. Jeg opfordrer til at de 
enkelte arbejdsgrupper kigger på sammenfald af opgaver indbydes mellem 
grupperne.

Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder målrettet med følgende beskrivelse 
af deres emne / projekt:

 Baggrund og formål
 Beskrivelse
 Aktivitets- og tidsplan
 Ressourcer og deltagere
 Kommunikation
 Budget
 Finansiering

Hovborg Lokalråd koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-gruppe 
(f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.).

Hovborg Lokalråd har nu fået et redskab, som lokalrådet i fællesskab med 
landsbyens borgere skal bruge fremadrettet. – Tak for hjælpen til alle som har 
bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet.

December2011

Hovborg lokalråd
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Bilag 1: Landsbycenteret – Livsstilscenter Hovborg 

Hovborg er en af Vejen kommunes mindste landsbyer, men langtfra den landsby 
hvor der sker mindst. Hovborg har et ry for, at være et sted hvor tingene de sker. 
Sådan ønsker borgerne i Hovborg det skal være fortsat.
Vi havde håbet at skolen kunne forblive i Hovborg, men nu er skolerne i Hovborg 
og Lindknud sammenlagt til en dejlig lille landsbyskole: Holmeåskolen, som fysisk 
ligger i nabolandsbyen Lindknud og vi har,  (via pilotprojekt, landsbypedel, som 
Vejen kommune er med i) fået mulighed for selv at stå for buskørsel. Nogle aktive 
ildsjæle har dannet et selskab og Holmeåekspressen er en realitet. Der kan køres 
børn i skole, køres til og fra SFO, hente gymnasieelever, handelsskoleelever og 10 
klasse elever i Vejen.

Nu er vi klar til at komme videre og vi har haft arbejdsgrupper og foreninger i 
Hovborg til at komme med ideer og ønsker til de arbejder med og gerne vil 
arbejde med i fremtiden. 
Hovborg ønsker at være fremtidens landsby, hvor landsbyen formår at forene  det 
lokale- det minimale og lukke op til verden. Værdierne skal derfor bringes ud i 
front og dyrkes, så nytænkning og forandring bliver forankret i disse værdier, og 
bringer dem ind i fremtiden.
En af de grundlæggende værdier i fremtidens samfund bliver vores livsstil. 
Livsstil er ikke kun kost og motion, der er det hele liv i centrum. Vores dagligdag, 
vores sociale liv med hinanden, vores fritidsliv. Kravene til virtuelle og globale 
relationer vil på samme tid både forandre kravene til lokalsamfundets 
infrastruktur og servicetilbud, og tilbyde en række nye muligheder for at bringe 
den øvrige verden tættere på. Vi skal forstå at gribe disse muligheder, hvis vi vil 
overleve som et levende og aktivt lokalsamfund.
Hermed bliver landsbyen nøglen til en tryg hverdag med plads til og brug for alle.
Dermed bliver den nøglen til en forandret dagligdag forankret i landsbyens 
kerneværdier.
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Der blev fra Ole Kirks fond givet støtte til et forprojekt, som Innovation Lab fra 
Århus stod for. Innovation Lab lavede her en grundig undersøgelse af landsbyen 
Hovborg. Det samlede materiale der blev indsamlet både fra borgermøde og 
gennem interviews og observationer, og de lavede en antropologisk analyse af 
byen. Denne analyse danner det videre grundlag for udformning af fremtidens 
landsby/livsstilscenter.. Herigennem blev byens værdier fundet gennem en 
værdianalyse, og grundlaget for landsbycentrets indhold blev skabt. 
Værdianalysen tager udgangspunkt i den kvalitet, der er at se tingene med 
borgernes egne briller. Samtidig er der en kvalitet i at se, hvad folk siger, og det 
folk gør, fordi de ikke nødvendigvis gør det, de siger.

Selve huset
Ud fra de fundne værdier, blev der peget på en række anbefalinger. Værdierne 
rummelighed, ansvar, sammenhold, tryghed og forandringsparathed er alle 
værdier, der fortsat skal have plads, dyrkes og udvikles. Det er både børn og 
voksne i Hovborg der skal være med til at sikre forankringen af værdierne i byen 
og sikre, at der fortsat tilføres ”vand og gødning til træet”. Hovborgs vision er, at 
byen skal være en ægte landsby, der er kendt for livsglæde, plads og brug for alle. 
Der skal være nærvær og trygge rammer. Dette er godt i tråd med værdi analysen, 
og anbefalingen er derfor at værdierne bringes ud i front og dyrkes.

Ønsker fra foreninger og arbejdsgrupper til et landsbycenter/livsstilscenter.
Et unikt lavenergi byggeri der kan rumme: Vuggestue og børnehave. Hovborg 
Lokalhistoriske arkiv med dets mange aktiviteter, Klublokale og omklædningsrum 
til HUIF, Juniorklub for 10-14 årige, Musik og kulturcenter, lokaler til formidling af 
turisttilbud, Kontorer til selskabet bag landsbypedelordningen, landsbykontor, 
undervisningslokaler til PC undervisning for ældre. Et ønske er også at der kan 
være små lokaler til individuel træning f. eks. med en fysioterapeut, 
ernæringsvejleder m.v. 

Vuggestue – børnehave: 
Børnehaven Regnbuen har pladsproblemer og ønsker at flytte til noget større, 
hvor man vil være i stand til at iværksætte flere aktiviteter for børnene. Man vil 
også kunne bruge det nye køkken, så børnene kan lave mad en gang imellem, 
gerne sammen med ældre i byen, som ønsket var borgermøder og værdianalyse.

Lokalhistorisk arkiv:
Hovborg lokalhistoriske arkiv er ikke et helt almindeligt arkiv. Der er tre – fire 
frivillige i gang i arkivet en dag om ugen og man vil gerne afholde historiske 
aftener og historiske vandringer med udgangspunkt fra arkivet. Hovborgs historie 
med Københavnerplantagerne og Dalgas interesserer mange turister fra både ind 
og udland. Det er også et eksempel på god landdistriktsudvikling, det kan vi alle 
være stole af, politikere og ildsjæle. Der går en rød tråd fra iværksætterne fra 
dengang til i dag i Hovborg. Det er et tilbud, som skal udvikles og udbydes meget 
mere.  Det har været forsøgt allerede med stor succes. Næsten 100 deltagere. 
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Men det kræver god plads og anderledes gode forhold for arkivet, for at det kan 
lykkes fuldt ud.

Der er i øjeblikket meget værdifuldt materiale i arkivet, som de frivillige er ved at 
få sorteret og lagt ind digitalt. I arkivet i Holsted står opmagasineret 25 års 
arkivmateriale, det vil man gerne have hjem til Hovborg og arbejde med. 

Klublokaler og omklædningsrum til HUIF
HUIF vil fortsat have meget brug for omklædningsrum til de mange udendørs 
aktiviteter bl.a. fodbold. Her gøres der et stort arbejde for at få mange til at 
deltage i spillet og der deltager også både børn, unge og lidt ældre unge fra 
nabolandsbyer. Man vil have brug for klublokale så man kan få en god 
fodboldsnak ”med støvlerne på”. Tidligere har man haft klublokale i det gamle 
SFO, som ligger i umiddelbar tilknytning til de nuværende omklædningsrum på 
den gamle skole. Omklædningsrummene er bygget af HUIF ved frivilligt arbejde 
og senere overdraget til skolen, så de også kunne benytte omklædningsrummene.

Juniorklub for 10-14 årige.
I øjeblikket har denne klub lokaler på 1. sal i den gamle skole, hvor man mødes 
hver tirsdag. Det er en rigtig god ide, hvor mange aktiviteter sættes i gang. Nu 
hvor skolen er lukket kan vi se at mange af disse børn er blevet lidt hjemløse, 
mange af dem holder til i aktivitetshusets cafeteria, det er ikke altid så godt, det 
kolliderer lidt med de ældre brugere, som der er rigtig mange af. 

Musik og kulturcenter:
Der er i Hovborg en del udøvende kunstnere. Der er folk der mødes og maler 
malerier, som man vil kunne se i aktivitetshuset, hvor der er skiftende udstillinger 
af lokale kunstnere. Gruppen har et ønske om et permanent lokale, hvor man kan 
have malergrejet stående og mødes en gang om ugen. Der er også ønsker om 
kursusaktivitet for at øge interessen. Der er en del lokale musikere, det er både 
yngre, og folk i den modne alder der spiller og synger korsang på ret højt plan.  
De vil gerne have et øvelokale, hvor de kan holde til og øve f.eks. forud for 
koncerter i kirken, hvor de jævnligt spiller og synger. Det er også et ønske at der 
kan holdes litteratur aftener, hvor man kan læse og diskutere bøger.

Lokaler til formidling af turisttilbud.
Hovborg har mellem 30.000 og 40.000 turistovernatninger om året. Turisterne vil 
rigtig gerne deltage i lokale arrangementer. Guidede ture, smagsoplevelser, besøg 
hos landbrugere, vi har flere økologiske producenter der producerer fødevarer af 
høj kvalitet. Dambruger Glenn Lauridsen har netop åbnet to fiskesøer, en stor 
succes allerede, der er folk fra tidlig morgen til sen aften. Der er 10 borde bænke 
rundt om søen, hvor familien kan sidde med kaffe og madpakker. I løbet af 
vinteren bliver det yderligere udbygget. 

 Klelund Dyrehave (Nordeuropas største), er næsten færdig, en unik mulighed for 
turister, der er afmærkede stier, fugletårn og mulighed for at følge krondyrenes 
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liv. Vi har uddannede guider der kan tage turister med rundt og fortælle de gode 
historier. Også Balderbæk plantage er meget spændende at opleve guidede ture i, 
og bliver i fremtiden endnu mere spændende.  Rundt om Hovborg er der etableret 
18 km. natursti, så mulighederne er mange. Et nyt tiltag, som man i Hovborg er i 
gang med at udvikle er ”Det gode sunde liv”, hvor turisterne tilbydes små 
aftenkurser i sund madlavning, kombineret med motion inden eller udendørs. Det 
er tanken at tilbyde en aften om ugen i turistsæsonen, hvor turisterne kan møde 
op og få lidt undervisning i både den gode kost og den rette motion, herefter kan 
både børn og voksne deltage i madlavning, så teorien kan afprøves i parksis. Det 
kræver lokaler, der er synlige når man kommer til Hovborg, så turisterne kan 
henvende sig og få oplysning om de mange muligheder. 

Landsbykontor:
Et kontor hvor bl.a. landsbypedel funktionerne kan holde til, og hvor der kan 
udarbejdes materiale til bl.a. markedsføring af byen, dels for at tiltrække 
tilflyttere, men også til gavn for borgere og turister, så man har et sted, hvor 
tingene er samlet. Som det er nu er det spredt hos de frivillige der arbejder med 
hver deres område. Det vil være en stor fordel med et kontor, hvor det hele 
samles. Det kunne kombineres med lokalet til turistformidling. 

Et ønske er også et landsbykontor, hvor små erhvervsdrivende kan få lidt hjælp til 
daglige administrative opgaver og hvor evt. nye erhvervsdrivende der ønsker at 
flytte til Hovborg, kan få lidt start hjælp til al det praktiske.

PC undervisning.
Flere af de ældre medborgere ønsker et sted, hvor de kan få dels undervisning og 
dels hjælp til brug af PC. Det viser sig jo nødvendigt at vi alle kan bruge PC, det 
kan være i kontakten til det offentlige, banker, men det kan  også være at lære at 
bruge mail og de sociale medier til f.eks. kontakt til børn og børnebørn.

 Konceptet Livsstil.
Et af de projekter vi har på bedding er tilbud om undervisning i kostomlægning, 
det kan f.eks. være nye diabetespatienter, overvægtige, folk med problemer i 
bevægelsesapparatet, for højt blodtryk og lignende. Når de er færdigbehandlet 
hos lægerne efterlades de ofte i lidt af et tomrum. Dem vil vi gerne tilbyde små 
kurser. Diabetesforeningen f.eks. har allerede et koncept, hvor de tilbyder deres 
medlemmer 5 dages kurser i kostomlægning, en meget svær proces for den 
enkelte. De vil så i givet fald skulle indkvarteres på kroen og så deltage i 
madlavningskurser, men de får også brug for et lille lokale, hvor hver enkelt kan 
få en snak med en ernæringsvejleder, få lagt individuel kost og motionsplan. 
Overvægtige er også en gruppe vi vil tilbyde kurser for, det samme gør sig jo 
gældende her, det er kostomlægning og motion. En del fra disse grupper får brug 
for behandling hos en fysioterapeut, noget kan forgå i hold, men noget er nødt til 
foregå individuelt. Vi har allerede en fysioterapeut tilknyttet fitnesscentret.
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Vi har i Hovborg i øjeblikket uddannet 14 fitnessinstruktører og instruktører til de 
udendørs træningspavilloner. To af disse instruktører skal i oktober på 
længerevarende kursusforløb, som ernæringsterapeuter, vi har to kokke, som vil 
indgå i kursusforløbene med den sunde kost og de gode råvarer. Så fagligheden 
skulle være på plads. Vi mangler bare nogle lokaler til aktiviteterne. I 
aktivitetshuset er der en hal, der er to mødelokaler, men der mangler de små 
lokaler til det indiduelle og de små hold med to-tre deltagere.

Instruktørerne har udarbejdet kursusplaner for kurser der starter op her i 
efteråret. Lidt udpluk fra deres materiale:
Energi, overskud, livsglæde, søvn, blodtryk, kolesterol, fordøjelse, 
sukkerafhængighed.

Vi skal igennem: Foredrag, coating / kommunikation, positiv tænkning, træning, 
motion, refleksion til egen hverdag, lave mad, opskrifter/ inspiration.

• ALT, hvad du gør, påvirker din sundhedstilstand og din sundhedstilstand 
påvirker alt hvad du gør!

• Den største rigdom er et godt helbred!
• Kosten spiller en kæmpe rolle for hvordan du har det både fysisk og 

psykisk.

Husk..
        Intet smager så godt som slank og sund føles!  

        Den umiddelbare tilfredsstillelse ved usund mad er ikke den langvarige straf 
værd!
 
Et andet tilbud vi gerne vil have ind i Landsbycentret er tilbud om et virtuelt 
kontor med tilbud om bl.a. telebehandling indenfor sundhedsområdets mange 
tilbud. Her kan man have direkte videokontakt til en behandler f.eks. en overlæge 
på rigshospitalet eller Odense universitetshospital Det kan være, hvis man er i 
længerevarende behandling for en lidelse eller et misbrug  Dette sparer begge 
parter for rejsetid og udgifter, og gør hele behandlingsoplevelsen bedre. Det er 
evidens for, at denne type behandling er lige så god, eller bedre som ansigt til 
ansigt behandling. Telemedicin er et stort fokusområde, og videomøder med ens 
egen behandler er påvist, at være mere efterspurgt end det personlige møde med 
en stedfortræder. På denne måde kan man også konsultere med behandlere andre 
steder i landet eller med specialister i udlandet.  Fremtidens sundhedsteknologi 
vil tage udgangspunkt i at bringe behandleren så tæt på kunden, som det er 
muligt og nødvendigt. De fleste kunder i fremtidens sundhedssektor er faktisk 
raske mennesker, som efterspørger viden og behandlingstilbud, der sikrer at de 
forbliver raske. Netop i Vejen kommune vil det kunne lade sig gøre at afprøve 
dette i praksis, et pilotprojekt der vil kunne bruges i mange kommuner. Vejen 
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kommune er jo Europas fremmesre når vi snakker brug og udvikling af fibernet og 
bredbånd. Vi ser her en mulighed for at Vejen kommune kan udvikle et koncept 
der efterfølgende kan ”eksporteres” til resten af Europa. Via vore kontakter 
gennem Lego og innovation Lab har vi allerede her i Hovborg afprøvet denne 
”fremtidens fagre nye verden”.

 Man kan i Landsbycenteret i praksis komme tæt på alting. Fremtidens 
samlingspunkt vil fungere som et virtuelt forbindelsespunkt til en række 
servicetilbud. Frygten for at være ”langt fra alting”, kan tænkes igennem på en 
række områder fra bank, kommune, bibliotek, sundhedspleje eller åbent 
universitet. Det essentielle bliver, at Landsbycenteret bliver serviceleverandørens 
fremskudte central. Men man skal huske på, at teknologien ikke er interessant for 
teknologiens skyld. Fokus skal hele tiden være på løsninger overfor 
lokalborgerne, frem for teknisk funktionalitet. Centrets anvendelse skal derfor 
designes ud fra brugerens perspektiv.

Fleksibel udnyttelse
Selvom der i det ovenstående er klart opdelt, hvad er skal være i landsby/
livsstilscentret, er realiteten en anden. Huset skal være et fleksibelt sted, som 
benyttes af alle, både foreninger og borgere i alle aldre. Man kan endvidere tænke 
sig  lokalerne udnyttes til ”højskoleophold” for familier, der kan være ugekurser, 
weekendkurser osv, ikke mindst relateret til livsstilsændringer , så lokalerne bliver 
udnyttet maksimalt - og på den måde er med til at sikre en sund økonomi i huset. 

Det nye landsby/livsstilscenter skal ses i kombination med det eksisterende 
byggeri ( Aktivitetshuset(, så lokalerne naturligt supplerer hinanden. Det store nye 
undervisningskøkken er jo i aktivitetshuset.

Fremtidens landsby/livsstilscenter vil indeholde meget. Mulighederne er mange! 
Der vil være fokus på det teknologisk, men noget af det, der særligt vil 
kendetegne Hovborg Landsby/livsstilscentercenter, er kombinationen af 
teknologi, natur og sundhed. Der vil blive stimuleret til, at vi skaber generationer 
der lærer at anvende det teknologiske i samspil med naturen. Naturen og de flotte 
omgivelser  i Hovborg vil også kunne stå selvstændigt og vil fylde meget i 
dagligdagen. Sundhed vil være i højsædet, men ikke kun som fokus på kost og 
motion - men sundhed som trivsel, livsglæde osv. En af de største fordele ved at 
bo på landet er at være tæt på naturen, da undersøgelser viser, at det er vigtigt 
for den moderne familie, at der i nærområdet er adgang til skov eller strand og til 
mere organiserede grønne områder, med naturlegepladser og stisystemer for 
eksempel. Her har Hovborg allerede mange af disse ting etableret og på vej er 
Klelund dyrehave, som bliver en ressource i det henseende. 
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Områdets erhvervsudvikling
Om kort tid kommer der et stort nyt slagteri 7 km. Uden for Hovborg og flere 
virksomheder vil følge efter. Det bliver til stor gavn for hele området. I Hovborg er 
vi gået i gang med at udarbejde materiale til vore nye naboer. Materiale der gør 
opmærksom på, hvad vi kan og vil i Hovborg. Her vil landsby/livsstilscentert 
komme til at spille en afgørende rolle. Vi forestiller os at man på sigt måske får et 
samarbejde i gang med fødevareproducenter, forædlingsindustrien og hvor så 
forarbejdningen og undervisningen i brugen af de gode råvarer kan indgå i kurser 
og tilbud i livsstilscentret i Hovborg.

Hvad vil vi så i Hovborg?

Som det fremgår af ovennævnte vil og kan vi rigtig meget. Billedet her er blot et 
billede af hvordan vi forestiller et kommende landby/livsstilscenter kan ende med 
at se ud. 

De gamle skolebygninger kan og har kunnet rigtig meget, men vi ser meget gerne 
et nybyggeri, ikke af kæmpe dimensioner, det vi har brug for er i første om gang 
ca. 100 kvadratmeter til lokalhistorisk arkiv, og ca. 400 kvadratmeter til resten af 
det vi har skitseret. 
Hertil kommer udvidelse af børnehave og omklædningsrum til HUIF. 
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Et nybyggeri vil også betyde langt mindre vedligeholdelsesomkostninger og 
udgiften til varme skulle gerne minimal.

Hvis det bygges så det senere kan udvides efterhånden som vi får pengene til det, 
kan vi til sidst opnå det perfekte center tilpasset fremtidens landsby.

ORGANISERING
Hovborg lokalråd er paraplyorganisationen for de mange foreninger i landsbyen.

I Hovborg Lokalråd sidder:
Nikolaj Pedersen, udpeget af foreningerne
Dikkie van Mourik, udpeget af landbrug
Dorthe Matthesen, udpeget af institutionerne
Benny Jensen, udpeget af erhverv
Jesper Mikkelsen, udpeget af erhverv
Tilknyttede kompetencepersoner:
Kirsten Bruun
Poul Henrik Bruun
Gitte Olsen

Der er nedsat en del arbejdsgrupper, som lokalrådet er tovholdere for. Grupperne 
arbejder med selvstændige opgaver og når opgaven er løst opløses gruppen og 
nye nedsættes efter behov. En ordning der fungerer meget tilfredsstillende og 
medvirker til at så mange ting lykkes i Hovborg, fordi opgaverne deles på mange 
hænder.
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