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Faktaboks Vorgod-Barde 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
1012 indbyggere (2012) 
1784 indbyggere i Vorgod Sogn. 
23 foreninger 
Dagpleje, børnehave og skole 
Vorgod ÆldreCenter 
Kirke fra ca. år 1100 

2009: 
Bryllupsdag 1. januar 2009 - 2 landsbyer 
går sammen. 
Projektgruppen ”A�rak�v Landsby” op-
re�es og klargør 7 projekter 
Torveplads indvies 

2011: 
Nyt tag på Hal og plejehjem, ny belysning 
i hallen. 
Skolen laver energispare løsning 

2012: 
Kirkehuset indvies 
Midtvest Event opre�es 
Ny mul�bane bygges ved skolen, indvies 
ved sportsuge festen. 
Ny cykels� ved skolen. 

2013: 
3 idrætsforeninger sammenlægges �l 
Vorgod-Barde Mo�on og Fri�d 
Byen får LED lys og igen fuld oplysning. 
Ny Primi�v lejrplads på V. Bardevej 
Discgolf forening opre�es. 
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Bestyrelsen 
Formand 
Chris�an Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Tlf.: 70202116 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

Kasserer 
Niels Fregerslev Jensen 
Spurvevej 10 
6920 Videbæk 
Tlf.: 98557525 
Mobil: 41682011 
bonny9@familie.tdcadsl.dk 

Næs�ormand 
Klaus Kviesgaard 
Herningvej 61 
6920 Videbæk 
Mobil: 20121764 
kviesgaardfamilie@privat.dk 

Sekretær 
Anne�e Nielsen 
Klema�svej 52 
6920 Videbæk 
Mobil: 23682218 
anne�en_an@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem 
Anja Lenius Knudsen 
Vorgodvej 31 
6920 Videbæk 
Mobil: 28442299 
anja.lenius.knudsen@skolekom.dk 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem 
Benny Højbjerg 
Solskrænten 14 
6920 Videbæk 
Tlf.: 97175676 
Mobil: 29924187 
d_s@larsen.dk 
Bestyrelsesmedlem 
Jesper Dahl 
Spurvevej 4 
6920 Videbæk 
Mobil: 40188006 
Kylling500@hotmail.com 

Suppleanter 
Anne Marie Birkebæk Sørensen 
Aadalsvej 25 
6920 Videbæk 
Tlf.: 97175202 
Mobil: 21450916 

Ingerlis Vestersager 
Gråtorpvej 2 
6920 Videbæk 
vestersager@hkcmail.dk 

 
Vorgod-Barde Portalen 
Webmaster 
Chris�an Christensen 
Kongevejen 15 
6920 Videbæk 
Mobil: 40177818 
cc@vestjysk-edb.dk 

mailto:cc@vestjysk-edb.dk
mailto:bonny9@familie.tdcadsl.dk
mailto:kviesgaardfamilie@privat.dk
mailto:anja.lenius.knudsen@skolekom.dk
mailto:d_s@larsen.dk
mailto:Kylling500@hotmail.com
mailto:vestersager@hkcmail.dk
mailto:cc@vestjysk-edb.dk
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Betal kon�ngentet inden 31. marts og vær med i 
konkurrencen om 3 gode præmier. 

Det blev beslu�et på generalforsamlingen 2014 at forenkle 
medlemskon�ngentet,  så den svarer �l kr. 100,- pr. person. 

Vi har fået opsat betaling med dankort og det har været en 
stor hjælp for kassereren, så benyt det endelig, hvis det er 
muligt. Det er nemlig de sidste par år været væsentlig sværere 
at indkræve kon�ngentet ved døren, da færre har kontanter 
liggende. Ingen vil dog blive glemt, så vi kommer også forbi. 

Kontingent	2014 
Vi	sætter	3	gode	præmier	på	højkant 

Kontingenter	2014 
Husstand        kr. 200,- 
Husstand	med	1	medlem	og	enkelt	personer kr. 100,- 
 

Betaling med Dankort på de�e link på Portalen: 

h�p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

Der er dog også mulighed for at betale med bankoverførsel: 

Andelskassen på konto nr. 5997-1038936 - HUSK navn, 
medlemsnummer eller notere: "nyt medlem". 

(Medlemsnummer kan ses på portalen) 
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Præsenta�on af bestyrelsen: 
Formand:  

Chris�an Christensen, har eget firma 
(Vestjysk EDB Center 
siden 1992) og arbej-
derprimært som IT kon-
sulent med infrastruk-
tur �l Small Business 
som speciale. Er fly�et 
�l Vorgod i 1999 og bor 
i læge Veje’s gamle 
lægehus. Har arbejdet meget med frivillig 
arbejde, specielt med håndbold, både som 
spiller, træner og dommer. Jeg har været 
formand for Erhvervsforum Trianglen og væ-
re med i forskellige udvalg under’ A�rak�v 
Landsby´ konceptet.  

 

Næs�ormand: 

Claus Kviesgaard og jeg er 
31 år gammel, og har tre 
piger. Jeg har været gi� i 
snart 13 år med May-Linn 
Kviesgaard. Jeg har før 
været med i borgerfor-
eningen, og har/er meget 
interesseret i de forskellige udfordringer vi 
har/er blevet s�llet for. 
Jeg kører �l daglig gravemaskine hos Per 
Aarsleff i Århus.Det har jeg gjort siden febru-
ar 2012.Jeg vil i den anledning som bestyrel-
ses medlem gerne være med �l at sæ�e mit 
præg på Vorgod-Barde, som er en spænden-
de by med sin placering på landkortet. 

 

 

Kasserer: 

Niels Fregerslev Jensen, 40 
år. Jeg bor på Spurvevej 10. 
Jeg fly�ede her�l sammen 
med min kone Irina i 2005. 
Sammen har vi tre børn. Jeg 
arbejder på Arinco i Vide-
bæk, som er et mejeri i Arla 
Foods. Jeg har siden vi fly�ede her�l været 
ak�v i Borgerforeningen, på nær et års pause, 
da vi fik tvillinger. Det er vig�g, at man gør 
noget, så det stadig kan ses, at "Vorgod-
Barde er lidt sjovere" 

 

Sekretær 

Anne�e Nielsen, 47 år. Jeg 
har kun boet her i 3 ½ år 
men allerede været i Borger-
foreningens bestyrelse i 3 år.  

Jeg arbejder hos Siemens 
Wind Power i offshore afde-
lingen, hvor jeg deltager i implementeringen 
af IT projekter og yder support �l montører-
ne.  

Jeg er krea�v og syntes det er spændende at 
få lov �l både gennem borgerforeningen og 
andre projekter i byen at være med �l at ar-
rangere �ng som er �l gavn for alle i byen. 
Ser frem �l endnu et spændende år i Borger-
foreningen. 
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Medlem: 

Mit navn er Jesper Dahl. 
Jeg er 31 år, og bor i Vor-
god, sammen med min 
hustru. Jeg arbejder på 
Arla food i Videbæk. :-) 
Den måde jeg kom ind på 
var at en ven spurgte om jeg ville med �l bor-
germøde. Sagde så pænt j a, og den måde 
blev jeg så valgt ind. Vi er med �l at få nogle 
gode input. *så forslag må gerne tages op* 
Sammen kan vi alt.  

 

Medlem: 

Benny T. Højbjerg . Jeg er 54 år og bor på 
Solskrænten, sammen 
med Gi�e. Håber i bor-
gerforeningen at blive 
en ak�vmedspiller, i lo-
kalområdets udvikling.  

 

Medlem: 

Anja Lenius Knudsen, og er 26 år.  

Jeg bor sammen med Palle Fløe Vestergård 
og vores dejlige hund 
lige i centrum. 

Jeg er medlem af besty-
relsen, da jeg gerne være 
med �l lave ak�viteter i 
vores by og give en 
hånd, hvor det er nød-
vendigt. 

 

Wavy Banners 2013 
 

E�er en fantas�sk flot sommer med kunst på 
gaden i Vorgod-Barde er der nu også udgivet 
et kunsthæ�e, som vi er præsenteret i.  

De�e kunsthæ�e er gra�s og kan fås, så læn-
ge lager haves, der er begrænset oplag. Kon-
takt formanden. 

Måske får vi også mulighed for Kunstbanner i 
sommeren 2014 - der arbejdes på det. 

 
 

Ingrid Sørensen - vinder af Wave Banner Cha-
llenge 
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Formandsmøde. 
I starten af November 2013 inviterede vi for-
mændene i 23 foreninger �l et fællesmøde i 
hallen. Vi har ikke lavet det før og var meget 
spændte på �lslutningen. Det blev overvæl-
dende! 

E�er oplæg fra borgerforening og indlæg fra 
de forskellige foreninger tog vi en diskussi-
onsrunde om mulighederne i Vorgod-Barde. 
Der kom mange ideer, som der kan arbejdes 
på fremadre�et.  
E�er mødet blev der straks taget beslutning 
om, at give unge mennesker uden interesse 
for idræt en mulighed for at mødes  på egne 
be�ngelser - foreløbig en gang om ugen i 
hallen. Det er endnu ikke blevet beny�et. 

Eksempler på nye muligheder: 
Rig�g godt sammenhold og hjælpsomhed i 
byen. Der er rig�g mange frivillige i alle for-
eninger som får det �l at fungere. Generelt 
glemmes pensionisterne o�e. Der er ikke 
rig�g nogle arrangementer for den gruppe. 
Det bør måske overvejes  

 Markedsføring af byen 

Vi bør nok være noget aggressiv i markedsfø-
ringen af byen, forslag blev bl.a. Filmklip om 
byen: Der er så mange projekter i gang i by-
en. Vi skal ud og fortælle om byens ak�vite-
ter. Få nogle af de unge �l at lave nogle film-
klip som de lægger op på YouTube, som så 
forhåbentlig vil blive set af rig�g mange. 
Årets konkurrence kan være at lave den bed-
ste film om Vorgod-Barde. Der skal være 

nogle kriterier �l filmen. Præmien skal være 
noget der �ltrækker de unge, f.eks. I-pads 
eller måske pengepræmier. 

Petanque – TV MidtVest har været og optage 
noget �l ”pause-billede” i TV, som vil blive 
vist �l e�eråret imellem de øvrige program-
mer. TV Midtvest har desuden været på 
Egnsmuseet. Aviserne er gode �l at skrive 
noget fra Vorgod-Barde, hvis vi selv sender 
det ind �l dem. De er lidt svære �l at få �l at 
komme herud og selv lave en omtale. 

Oplæg �l Folkets Hus / Ungdomshus 
Vi mangler et sted �l de personer som ikke 
interesserer sig for idræt eller går hen i Kirke-
huset. Nu hvor bygningen fra Andelskassen 
står tomt kunne det bruges �l Folkets hus. 

Ideen er at vi enten får lov �l at leje bygnin-
gerne, eller vi kunne overveje om byen skal 
købe bygningerne. Skulle foreningerne gå 
sammen om at lave en byggefond som kunne 
eje nogle bygninger så som Genbrugsbu�k-
ken eller ”Folkets hus”? 

Forsamlingshuset  -  Måske skal vi se om vi 
kan udny�e muligheden for at a�olde mø-
der i forsamlingshuset. Lige nu gøres det ikke 
idet leje af lokalerne er for dyr �l mindre mø-
der. 
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Transportcenter – stor rasteplads 
ved hovedvejen 

 

På strækningen mellem Herning – Ringkøbing 
ønsker vejdirektoratet at lave en 2+1 vejspor 
eller lave en omfartsvej udenom (nord om 
byen). Der er blevet lavet målinger, som viser 
at der kommer ca. 7.500 biler igennem kryd-
set hver dag og det er opskrevet  �l 9.500 
biler i 2017. Forundersøgelsen bruger poli�-
kerne �l at finde ud af om der skal laves en 
VVM undersøgelse (der er en forberedelse �l 
udvikling af vejen) 

En mulighed for at lave en ”rasteplads” med 
dagligvarebu�k og cafeområde – De�e var et 
forslag fra Chris�an Christensen som vi kan 
overveje om der skal arbejdes videre på.  

Det kunne også gavne beskæ�igelsen i byen, 
da det f.eks. vil give flere gode muligheder 
for de unge for et studie job. 

Flere oplysninger om ’A�rak�v Landsby’ kan 
ses på portalen:   www.vorgod-barde.dk/
a�rak�v-landsby/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årets Borger 2013 
Jon Poulsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Borger bliver hvert år kåret på 
Sportsugens festdag. 
 
 
 
 
 
 
Der blev flaget 
for følgende i 2013: 
 
 
 
Juni :  Tage Engedal 
 (Fødselsdag) 
Juni :  Sabrina og Allan Lodal Lynge
 (Bryllup)  
Juli  :  Anna Olesen (Fødselsdag)  
Juli. :  Conny Olesen (Fødselsdag) 

www.vorgod-barde.dk/
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Vi	mødes	-		”lidt	sjovere		☺” 
 
Forsamlingshuset i landsbyen dan-
ner rammen om talrige fester, ople-
velser og foredrag (ca. 7.000 gæster 
hvert år). Husets gæster kommer fra 
et stort område og sæ�er kolorit på 
et centralt mødested i Vorgod-
Barde. Forsamlingshuset og Kirke-
hus laver også café arrangementer, 
så der er mulighed for at komme 
hjemmefra og møde venner og na-
boer. Kniber det, kan man al�d mø-
des i Genbrugen �l en hyggestund. 
 
På �lsvarende vis har hallen udviklet sig fra et idrætshus �l at være mere i retning af et kul-
turhus, hvor de store arrangementer kan finde plads. Der har været arrangeret alt fra kon-
certer �l foredrag, dansea�ener og kursusevents. 
 
 
 
Julemessen 
Gennem en del år har der 
været a�oldt en julemesse i 
hallen med stor succes. Med 
mere end 60 stande, et stor 
café område, 1600 gæster og 
gra�s adgang er det bare ste-
det ’hvor julen starter’, som 
en af gæsterne har udtrykt 
det. 
 
 
 
 
Julefrokost 
I et moderne dynamisk samfund skal man erkende, at noget skal dø for at sæ�e andet i 
gang. Julefrokosten er et eksempel på en ak�vitet, der blev sat i gang, fordi at julebal m.v. 
var stoppet på grund af manglende interesse. Med en propfuld hal blev det en succes fra 1. 
gang i 2011 og har været med �l at blive samlingspunkt og �l at styrke vores slogan ”lidt 
sjovere”. Det er et stort fælles projekt for byen, hvor alle foreninger er engageret. 
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Brugersted og vennekreds er stedet, hvor seniorer mødes �l kurser og foredrag, disse for-
eninger er tæt kny�et �l ældrecenteret. 

Disse samlingspunkter er med �l at styrke kendskabet �l hinanden og udbygger grundlaget 
for en stærk fælles landsby, hvor ingen behøver at føle sig ensomme og hvor der findes et 
sted �l alle.  
Som noget af det sidste i 2013 har vi �lbudt de unge et sted at være, som kan være starten 
på et ”ungdomshus”. Vig�g, da vi i nogen grad har manglet et sted for de unge teenagere, 
der ikke interesserer sig så meget for de idrætslige ak�viteter. 
På den måde har vi skabt mødesteder �l alle fra børnehave �l plejehjem med ordet ”hjem” 
som vig�g.  

 

Genbrugen og ”Den rullende Købmand” 

Repræsentanter fra Vorgod-Bardes foreninger indledte i februar 2013, forberedelser �l 
landsbyens kommende genbrugs bu�k. I ledige lokaler hos den �dligere købmands handel, 
åbnede bu�kken i Maj 2013. Stedet har åbnet døre for et unikt sammenhold, som rummer 
enhver med interesse for en god handel, en hyggestund over kaffen og lysten �l at dele 
hverdagens samtale emner med andre heriblandt den gamle købmand, der også arbejder 
som frivillig hjælper. 
 
Overskuddet i forretningen, med hjælp fra de mange frivillige, �lgår foreningen Vorgod-
Barde Mo�on & Fri�d, blandt andet målre�et ungdoms træner uddannelser. 
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Vorgod-Barde har fra oktober 2013 medvirket i et spændende social-økonomisk eksperi-
ment. 
Møltrup Optagelseshjem besøger 2 gange ugentligt Vorgod-Barde med sin rullende køb-
mandsbu�k. Hjemmet opsøger med sit ini�a�v " det gode blik " hos landsbyens beboere-
velviljen �l at hjælpe vanskeligt s�llede mænd, �l at lære at tage livet op på ny. 

Projektet, stø�et af Kommunen via LAG samt EU, vil fremme kontakten og kendskabet �l 
hinanden; og den gode omtale. 
Det økonomiske overskud ønskes anvendt af hjemmet �l ansæ�elser af Optagelseshjem-
mets egne beboere. 
Et samarbejde er skabt �l glæde for begge parter - et venskab som vil udvikles og vise helt 
nye veje for fællesskab i 2014. 
Så en nega�v udvikling med lukning af købmanden er nu vendt. 

 

Billige grunde �l salg i Vorgod-Barde, kun kr. 75,- pr. m2 
Med å - landskabet og naturen lige uden for dørtærsklen, en par hundrede meter �l sko-
le, børnehave, og sport, så kan det næsten ikke blive bedre. Og masser af arbejdspladser 
omkring byen! 

Kontakt Ringkøbing-Skjern kommune 
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JULEMESSEN. 
  

Julemessen  i Vorgod- Barde hallen  

Julemessen er hver år først i November  

I 2013 var der 1640 besøgende  

Tak �l alle der besøger messen og især �l de 
der hjælper . 

Messeudvalget er: 

Lillian Christensen 

Solvej Kirk 

Je�e Pletbjerg 

John Horsholt 

Jon Poulsen 

Fin Elmholt 

Elsabeth Nielsen    22788219 

 

 

DET GRÅ GULD 
  

Vi er en gruppe der gerne hjælper  

Vi hjælper gerne, men vil ikke være ansvarlig 
for arrangementet, tunge lø� er vi heller ikke 
glade for, men små overkommelige opgaver 

Har i brug for hjælp, så ring  �l Elsabeth på 
mobil 22788219 

 - så finder vi ud af det. 

 

 

 

  

Genbrugsbu�kken  
i torvegade  

  

åben torsdag og fredag fra 13.30 �l 17.00 

          lørdage  fra 10.00 �l 12.00 

lukket søn og helligdage. 

Har du /(I) noget der ikke bruges mere ,så 
tænk på genbrugen. 

Vi modtager gerne !!!!!!!! 
Overskuddet fra det solgte går �l Vorgod 
Barde Mo�on og fri�d, så pengene bliver i 

byen. 

 Vi nærmer os 1 års fødselsdagen , det forløb-
ne år har været meget posi�v for Borgerne . 

Ikke mindst har vi fået et dejligt  hjørne med 
kaffe, den bliver fli�g brugt, her kan der 
by�es en god snak, og er dejlig socialt, hvis 
�den falder lidt lang. En stor tak �l alle der 
hjælper.  I har gjort en flot indsats. 

Kaffen er al�d klar, uanset hvor meget det 
beny�es . 
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Samvær  - Fællesspisning  og fællesgrill 

Fællesspisning/grill er blevet taget godt imod og Borgerforeningen vil også her i 2014 skabe 
nogle rammer, hvor vi kan mødes �l godt samvær. 

Træ sponsoreret af Alstrup Skovservice �l at bygge naturlegeplads med—der er mange 
muligheder, så kom �l Legeplads dag  på Nørregaardsvej og ’leg’ med. 

På Vester Bardevej ved den gamle mer-
gelgrav står der i dag nogle flo�er hy�er 
�l brug for overnatning og madpakke-
hus. Lige en  rask gåtur eller lille cykeltur 
fra byen 
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Land og Fri�d  
Nr. Viumvej 42 
6920 Videbæk 
Tlf. 33687187 

Åbnings�der mandag- fredag  
8.00 – 17.00, lørdag 9.00 – 12.00 
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Kano/Kajak 
Som medlem af Borgerforeningen er det nu 
muligt at låne kano og kajak �l sejlads på 
Vorgod Å (15. juni �l 31. december) 

Medlemmer af VBB: 
Ved sejlads andre steder end Vorgod Å: 

Kano inkl. grej og trailer.  200 kr. pr. kano. 

Kajak inkl. grej og trailer.  100 kr. pr kajak. 

 For e�erfølgende dages sejlads, pr. dag gi-
ves 50% rabat! 

Der indbetales  500,- kr. depositum, der �l-
bagebetales e�er aflevering i rengjort �l-
stand. 

Der er mulighed for at kontakte Team-nord, 
hvis man har brug for en betalt arrangeret 
tur, eller et kajakkursus. Se mere på 
www.team-nord.dk eller kontakt: 

 Anker Buchholtz       mobil 27285801 

Her a�ales også booking, a�entning (nøgle 

m.v.) evt. vejledning og returnering. 

Flere informa�oner kan ses på portalen: 

h�p://vorgod-barde.dk/kano-og-kajak/ 

Tag en tur på åen og oplev den fantas�ske 
ådal med store natur varia�oner.  
 

Der vil i løbet af året blive lavet flere opha-
lings steder samt en pjece om det.  

 

 

www.team-nord.dk
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Døgnsta�on og materiale gård. 
Vores Renova�onsplads er blevet ersta�et af en døgnsta�on �l affald. Et stort fremskridt fra 
før og der kan nu spares nogle ture �l Videbæk.  Pas godt på det nye sted, det er jo vores, så 
vi skal sikre, at det al�d ser pænt og ryddeligt ud. 

Hele det gamle renova�onsplads bliver delt i 2, og den ene halvdel har vi fået s�llet �l rådig-
hed som materialegård. Det bliver et aflåst område med hegn.  Her vil vi forsøge at få lukket 
halvtaget, så det  kan bruges �l vinteropbevaring. Materialegården er �l rådighed for hele 
Vorgod-Barde og forventes at blive s�llet �l rådighed i løbet af foråret 2014. 
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 J uleudsmykning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen har e�er opbakning fra 
generalforsamlingen, startet indsamling af 
penge �l Juleudsmykning af hovedgaden - 
vejen fra krydset ved A-15 i nord �l den sid-
ste gadelampe i syd mod Egeris.  

I alt 44 gadelamper + 2 imellem Hallen og 
Skolen. 

Beløbet som skal samles ind er 200.000,- kr., 
for at vi kan købe alle 46 julemo�ver.  

 

Der bliver lavet Husstandsindsamling og des-
uden søgt om penge ved fonde, de lokale 
virksomheder og stø�esponsorater for at 
opnå hele beløbet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På denne måde håber vi,  at alle vil bakke op 
om ini�a�vet og give os et medejerskab af en 
rig�g flot julebelysning ved at vi er fælles om 
projektet. Vi kan alle være med �l at skabe 
en flot by i december måned, så også den 
mørke �d vil være �l at komme  igennem. 

 

 

Vi håber i Borgerforeningen, at der 
er stor opbakning fra alle borgere �l 

de�e ini�a�v. 
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Hvad sker der mere? 
Vorgod-Barde er i en stadig udvikling. Selvom 
det har gået stærkt i de sidste år, er vi ikke 
færdige, landsbyen er som sådan i en stadig 
dynamisk proces, hvor færdiggjorte planer 
bliver ersta�et af nye. Hele A�rak�v Landsby 
projektet i 2009 var så fyldt med ideer, at det 
stadig giver stof �l udvikling. 

Kunstbanner projektet gav netop den følelse 
for mange, at byen nu er mere end bare de 
to kolber i et �meglas, hvor sandet kan løbe 
fra den ene ende �l den anden. 

Åmiljøet langs byen skal også udvikles og 
s�erne skal beskrives, så også andre kan få 
glæde af den flo�e natur. Handicapplads og 
bådebro skal  gerne bygges i 2014 sammen 
med et nyt bådehus. 

Som en af de større landsbyer i Ringkøbing-
Skjern kommune og centralt beliggende mel-
lem store arbejdspladser i øst og vest, er in-
frastrukturen også noget, vi skal arbejde me-
re med. Sikre gode og ordnede transport 
forhold �l skoler og arbejdspladser, så også 
de mere udsa�e kan føle sig trygge. Vi har 
byggegrunde og terræn �l en fantas�sk ud-
vikling og glæder os �l at vise det frem. Vi har 
de nødvendige lokalplaner klar og der er 
planlagt en udvidelse af landsbyens indbyg-
ger tal med op �l 300 borgere mere. Grundla-
get for de�e er også �l stede, da der forven-
tes en væsentlig forøgelse af arbejdspladser i 
det lokale område med bl.a. storsygehus og 
mejeri udvidelser. 

Vi har taget ini�a�ver �l ak�viteter for den 
ungdom, der ikke interesserer sig for idræt 

(Ungdomshuset) og der er visionsplaner for 
udviklingen langs vor travle og stærkt trafike-
rede hovedvej. 

Sammen med kommune og forsyning har vi 
sikret os en væsentlig mere bæredyg�g be-
lysning i byen med LED pærer og fået klar-
gjort �l julebelysning. Noget som har været 
ønsket i mange år og som er med �l at give et 
samlet bybillede i mørke�merne.  

Julebelysningen er et spændende projekt, da 
det vil kunne binde nord og syd sammen i 
byen langs den 2 km lange hovedgade og 
blive et symbol for sammenhængskra�en, 
der findes i byen.  

Gennem de sidste 4 år fra brylluppet mellem 
de 2 landsbyer �l i dag har vi set en stadig 
stærkere og sammenhængende udvikling i 
landsbyen. Vores mange arrangementer er 
med �l at kny�e mennesker sammen og ud-
vikle det fundament, som en landsby baserer 
sig på, nærhed, sammenhold og fælles refe-
rencer. 
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Fra	Herning	centrum	til	Vorgod-Barde	centrum.	 
En �lfly�ers fortælling 

I februar 2011, faldt vi for huset i centrum lige mellem Vorgod og Barde. Vi havde de sidste 
to år boet i centrum af Herning, men vi ville gerne ud og bo i en mindre by i eget hus.  
Da vores hus er blevet kategoriseret som et rig�gt håndværker �lbud, var der en del som 
skulle laves. Vi fandt også hur�gt ud af at borgerne i Vorgod-Barde, er nysgerrig og meget 
snaksaglige.  For der gik ikke længe fra vi begyndte at lave om i haven �l de første kom og 
fortalte hvor glade de var for at der var unge og arbejdssomme mennesker som fly�ede �l 
byen.  
E�erhånden som dagene gik begyndte flere og flere at stoppe op og give deres �lkendegivel-
se over for vores arbejde. Som �lfly�er �l byen bliver man hur�gt en del af fællesskabet, ved 
at deltage i Byfesten, i idrætsforeningen, eller det fællesskab som er på fortovet eller cykel-
s�en, når vi går tur. Selv vores hund har fået legekammerater i byen.  
I et lille samfund som Vorgod Barde bliver man ikke glemt, inden man ser sig for er man 
headhuntet �l gymnas�kforeningen, borgerforeningen, oprydning og meget mere. Men det 
er også charmen ved byen at man bliver taget godt imod.  
 
Palle Fløe Vestergaard og Anja Lenius Knudsen 
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Formandens	beretning	
2013 
Året blev ikke bare et stribe af de sædvanli-
ge arrangementer, men et succesfuldt pro-
jektår. Den mest spændende for borgerfor-
eningen var at sige ja �l en omgang uden-
dørs kunst, for det har aldrig været prøvet 
før og vi var meget spændt på modtagelsen. 
Kommunen var stærkt posi�vt stemt og 
hjalp os med kr. 36.000,- og så kunne vi gå i 
gang. Wavy Banners var en projekt fra Klaus 
Weiss i Nees og havde kørt med fin succes i 
andre mindre landsbyer. Skjern Produk�ons-
skole fik opgaven med at lave holderne og 
da bannerne kom, var der en projekt gruppe 
�l at tage fat. I fantas�sk sommervejr fik vi 
sat dem op og præsenteret �l Sct. Hans, der 
af samme grund blev udvidet med indvielse 
og fælles grill. Tilslutningen var ikke overvæl-
dende, men grillen vil blive åbnet igen i 
2014. Det fortjener en chance mere. 
 
Da verden kom �l os: 
I August holdt vi så en fernisering med 2. 
runde af bannere. Ved samme lejlighed kun-
ne vi så præsentere 17 flo�e kunstværker 
lavet af lokale ’kunstnere’ i Wave Banner 
Challenge. De mange interna�onale kunst-
nere, som besøgte os valgte så 3 vindere. 
Det var fantas�sk godt vejr og rig�g høstdag, 
så �lslutningen var ikke stor.  
De lokale kunstbannere blev senere uds�llet 
på Vestergårds hotel �l kulturna�en i Vide-
bæk. Det var så Bølgen 2013 fra os. 
 
I juni blev også et andet projekt sat i søen, 
kano/kajakker var ankommet og vi kan nu 
�lbyde borgerforeningens medlemmer gra-
�s kano/kajak ture på Vorgod å. Vi har ikke 
reklameret meget for det, for lige fra starten 
har de været brugt meget. Man kan godt 

imponeres lidt over den flo�e natur omkring 
åen, som �l enhver �d er en oplevelse værd.  
Stor tak skal lyde �l Anker og �l Torben for 
lån af opbevaringsplads. 
Der kan sejles på åen fra 15. juni �l 1. januar, 
men bådene kan al�d lejes �l andre farvan-
de �l særdeles a�rak�ve priser – se mere på 
VB portalen. 
Allerede i maj havde Mo�on og fri�d fået 
gang i genbrugen og Benny valgte at engage-
re sig for Borgerforeningen. I Oktober fik så 
også den rullende købmand, som blev kon-

taktet, fordi vi manglede stande �l kræm-
mermarkedet. Begge dele er en stor succes 
og der omsæ�es rig�g godt. 
De grønne projekter har stået lidt i stampe i 
2013. Primi�v lejrpladsen ved Mergellejet på 
Vester Bardevej er dog næsten færdig, men 
vi her i byen stadig har en del snak med 
kommune og lodsejere for at få a�laret 
brugsret m.v. Det er dog ved at falde på 
plads, så vi håber, at der i løbet af foråret vil 
blive sat synlige ak�viteter i gang. Vi skulle 
gerne have nogle gode indvielses fester la-
vet. Borgerforeningen overtager jo opgaver-
ne med vedligeholdet, når projekterne er 
afslu�et. 
 
Fra Borgerforeningen valgte vi så også at  
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indbyde �l en ’Formandsmøde’ i november. 
Vi har jo snakket meget om en bedre kom-
munika�on og de�e kunne være et af mid-
lerne. E�er grundig sammentælling invitere-
de vi 23 foreninger og det blev en rig�g god 
a�en, hvor det i første omgang var en præ-
senta�on af de ak�viteter, som vi alle kunne 
få glæde af, f.eks. brug af kano/kajak, de 
primi�ve lejrpladser m.v. En ny forening blev 
også præsenteret, nemlig discgolf (for hele 
familien).  Det blev beslu�et, at møde skal 
gentages 1 eller 2 gange om året.  
 
9 arrangementer og 11 bestyrelsesmøder + 
en masse små arbejdsmøder. 
Fastelavn, rengøringsdag, legepladsdag, Sct. 
Hans med bannerindvielse, Kuns�ernisering 
med Wave Banner Challenge, Kræmmermar-
ked, Julefrokost, juletræstænding og  Nytårs-
vandring. 
 
Senior e�ermiddagen blev droppet i 2013, 
da vi kunne se, at MidtVest Event kom med 
nogle spændende arrangementer.  
I 2014 vil der også blive ændringer af kræm-
mermarked/torvedag, da det ikke har vist 
særlig stor �lslutning �l den nuværende 
struktur trods en hyggelig dag og dejlig vejr i 
september.  
 
De andre arrangementer er der en god �l-
slutning �l og vil blive fortsat. Legepladsda-
gen var dejlig og rig�g mange var med �l at 
forskønne dem. I år fik vi pyntet gevaldigt op 
på Nørregårdsvej, og der ligger nu nogle sto-
re stammer, hvor kun fantasien sæ�er græn-
ser for brugen. 
Det er her en fornøjelse, når vi kan lave et 
samarbejde omkring arrangementerne med 
andre foreninger i byen. I fællesforeningen 
har vi ha� et møde vedrørende fordeling og 
�lskudsansøgninger, e�er at idrætsforenin-
gerne er slået sammen. Der vil her blive ned-
sat en gruppe med repræsentanter fra for-

eninger/udvalg og der vil blive valgt en fast 
dato, hvor man kan søge penge �l ak�viteter. 
 
Der har i år været mange mindre møder med 
andre foreninger, kommunen og offentlige 
myndigheder og vi kan mærke, at de godt vil 

os, når vi rusker lidt �l dem. 
 
Og så blev det a�er December og Bodil med 
flere kom forbi. Juletræet lagde sig pænt 
ned, da hun hilste på mens andet fik en lus-
sing. Til gengæld har det været en nydelse, at 
vi nu har fået tændt lys i alle vore gadelam-
per, e�er at det er blevet ski�et �l LED. Lidt 
en konsekvens af, at vi også fik sat de nye 
s�kdåser op �l den kommende julebelysning 
på hovedgaden og dermed blev opgaven 
fremskudt. Det kan vi takke Niels for. Han 
har gjort et stort arbejde med julebelysning 
m.v., selvom vi stadig mangler det sidste 
skridt.  Til Julemessen blev det dog straks 
udny�et og der kom små juletræer op at 
hænge. 
 
 
 
 
 
 

Fortsæ�es…. 
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Resultatet fra Borgermødet 2013: 
 

Konklusion på borgermødet 
Ud fra borgermødet har borgerfor-
eningen konkluderet at man kan sam-
le punkterne og diskussionerne i føl-
gende 3 punkter. 
 

• Markedsføre Vorgod-Barde 
• Gøre flere arrangementer fælles 
• Fælleskalender for byen 
 
Nu kan vi så e�er 1 år sæ�e et hak ud for 
disse 3 punkter. Ikke fordi vi så er færdige 
med dem, men vi ønsker blot at tage opga-
verne seriøst og arbejde e�er det og vi me-
ner, at det er lykkedes. E�er 
’Formandsmødet’ er der nemlig også op-
re�et en decideret fælleskalender på porta-
len, som alle kan have adgang �l, så nu er 
det med at få det brugt. 
 
Foreningsmæssigt er vi også stærkt styrket, 
236 medlemmer, hvad der svarer �l  mere 
end 400 personer. Vi har fået flere store 
�lskud og endt med et solidt overskud. Con-
ventus er blevet mere indarbejdet i vores 

daglige arbejde og vi har indført Dankort 
betaling. Vi håber, at rig�g mange vil beny�e 
sig af det i år, da det er blevet meget svære-
re at opkræve kon�ngent ved at gå en tur 
rundt. Ingen skal dog føle sig svigtet, så vi 
kommer også forbi. Desuden vil vi stadig 
gøre en del for at få flere medlemmer – ger-
ne fra hele sognet. 
 
Fra os skal der lyde et stort tak �l alle de 
mange borgere, der har brugt noget af deres 
�d på at gøre Vorgod-Barde A�rak�v. En 
særlig tak �l ’det grå guld’, der også i år ger-
ne har stået �l rådighed. Det har været rig�g 
hyggeligt at være sammen med jer i arbejds-
grupperne og der blev mulighed for at lære 
at kende hinanden på tværs.  Stor tak �l vore 
sponsorer og �l kommunen for den stø�e, I 
har givet. 
Personlig vil jeg gerne takke borgerforenin-
gens bestyrelse for nogle hyggelige, de-
ba�yldte og nogle gange kao�ske a�ener – 
det har været sjovt. 
 
Chris�an Christensen 
Formand 

Wave Banner Challenge udstillingen i Kulturnatten, Videbæk 
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Arrangement kalender for 
2014/2015 

Dato Emne 

02. marts 2014  Gudstjeneste og Fastelavn  

27. april 2014 Gør byen rent dag 

23. juni 2014 Sct. Hans med fælles Grill 

Juni Banner kunst 

8. November 2014 Julemesse 

Tid 

13.30 

14.00 

18.00 

 

 

3. august 2014  Markedsdag 

22. November 2014  Julefrokost 

30. november 2014  Juletræstænding 

01. januar 2015 14.00 Nytårsvandring 

05. april 2014  Legeplads dag 

26. januar 2015 18.00 Generalforsamling m. fællesspis-
ning 

22. februar 2015 13.30 Fastelavn og familiegudstjeneste 

  Plus evt. andre indvielser 
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Ringkøbing-Skjern kommune:  www.rksk.dk 99 74 24 24 

Vorgod lægehus:  www.vorgodlægehus.dk  96 94 30 00 

Videbæk lægehus:  www.laegehusetvidebaek.dk   97 17 19 11 

Lægevagten region midt.:  www.laegevagten.dk 70 11 31 31 

Børnehaven Blomstergården:  h�p://
blomstergaarden.rksk.dk/ 

97 17 57 87 

Vorgod-Barde Skole www.vorgod-
skole.skoleintra.dk  

99 74 27 30 

Privat Dagpleje www.privatdagpleje-rksk.dk/  

Kommunal Dagpleje www.dagplejen.rksk.dk/  

Vorgod Vandværk vorgod.forsyningsservice.dk  

Barde Vandværk www.bardevandværk.dk 97 17 53 50 

Bogbussen Torsdag kl. 13.40—14.10 v. 
skolen  

99 74 26 10 

Vorgod-Barde Portalen: www.vorgod-barde.dk 

Facebook:  www.facebook.com/vorgodbarde 

Medlemskab: h�p://vorgod-barde.dk/medlemsskab-/ 

Ny�ge links og tlf.nr. 

www.rksk.dk
www.vorgodl
www.laegehusetvidebaek.dk
www.laegevagten.dk
www.vorgod-
www.privatdagpleje-rksk.dk/
www.dagplejen.rksk.dk/
www.bardevandv
www.vorgod-barde.dk
www.facebook.com/vorgodbarde
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