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Vorgod-Barde -  slogan ”lidt sjovere ☺”  
 

Fremgang i indbyggertal eller at en negativ 
udvikling er vendt 
 
Byen Vorgod-Barde ligger langs Vorgod Ådal i et smukt og meget varieret 
terræn med en ådal, der har alle aspekter af dansk natur fra småsøer, 
engdrag, og åbne arealer omkranset af en masse skov og krat. 
 
Hele området langs ådalen har en historie, der kan dateres tusindvis af år 
tilbage og er rig på oldtidsminder og historier. 
Sognet har været en udpræget hede sogn gennem hundrede af år. Som 
landsby mellem Videbæk og Herning og flere gennemgående veje ser vi 
mange muligheder for udvikling, byfornyelse og bosætning.  
 
Bor man i byen kan man sagtens leve et liv uden at skulle ud af 
lokalområdet. Vorgod-Barde er kendetegnet ved at være et særdeles 
velfungerende samfund med stor dynamik og mange aktiviteter.  
Byen indeholder de institutioner, der skal til, for at man kan leve her - fra 
vugge til grav. 
 

Ved årsskiftet var indbyggertallet 1017, og hele Vorgod sogn har 1773 
indbyggere. Tallene har været stabile, eller svagt stigende, over det sidste 
år. Årsagen findes nok i den fine placering langs Hovedvej A15, der er den 
store transportvej mellem vest- og østkysten. Det betyder, at der ikke er 
langt til gode arbejdspladser horisonten rundt. 
 

Som landsby mellem Videbæk og Herning, og flere gennemgående veje, 
ser vi mange muligheder for udvikling, byfornyelse og bosætning. Og indtil 
krisens start i 2008 blev der bygget meget i byen. De sidste år har været 
præget af et langsommere tempo. Men der er trods alt renoveret grundigt 
på flere væsentlige bygninger som børnehave, skole, ældrecenter, hal og 
bygget nyt kirkehus. 
 
NB: Ovenstående slogan står på alle indgangsportaler til byen 
 
 
 
 

 

 

FAKTA BOKS 
• 1017 indbyggere (2016) 
• 1784 indbyggere i Vorgod 

Sogn. 
 

• Bryllupsdag 1. januar 2009: 
 
2009: 

• Projektgruppen ”Attraktiv 
Landsby” oprettes 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 oprettes, 
• Multibane bygges.  
• Ny cykelsti ved skolen. 

 
2013: 

• 3 foreninger sammenlægges 
til Vorgod-Barde Motion og 
Fritid 

• Byen får LED lys. 
 
2014: 

• Ældrecentret reddet 
 
2015: 

• Nyt naturområde med stier i 
Barde Øst 

 
2016: 

• Handicap/bådebro bygges 
ved åen 

• Grøn Bande organiseres. 
 



 Vorgod-Barde – Indstilling til Årets landsby  

 

 
Side 2 af 11 

 

Gennemførte og igangsatte større projekter og initiativer, der viser nye veje til 
fornyelse og udvikling, ikke nødvendigvis fysiske investeringer. 
1. januar 2009 blev de 2 landsbyer slået sammen til EN efter et godt forarbejde blandt byens foreninger. 
Skole og hal har gennem mange år ligget lige midt mellem de 2 forhenværende landsbyer og som 1. opgave i det nye 
år fik den gamle borgmester Torben Nørregaard og den nye Ivar Enevoldsen muligheden for at slå de to landsbyer 
sammen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Foråret 2009 kom vi med i et fælles projekt med kommunen kaldet ”Attraktive landsbyer”. Det satte gang i 
iværksætterånden og mere end 30 ideer blev til projekter, der senere blev samlet til 7 store. Økonomisk blev det 
styrket af vindmølle penge. En særdeles god start til at få samlet 2 mindre landsbyer til en større. 

Vi mødes med byens slogan -  ”lidt sjovere  ☺☺☺☺” 
 
FORSAMLINGSHUSET i landsbyen danner rammen om talrige fester, oplevelser og foredrag (ca. 7.000 gæster 
hvert år). Husets gæster kommer fra et stort område og sætter kolorit på et centralt mødested i Vorgod-Barde. 
Forsamlingshuset og Kirkehuset laver også café arrangementer, så der er mulighed for at komme hjemmefra og 
møde venner og naboer, og kniber det, kan man altid mødes i Genbrugen til en hyggestund. 
 
På tilsvarende vis har VORGOD-BARDE HALLEN været igennem 
en forandringsproces, både på byggesiden, men især på indholdssiden, 
hvor man over en årrække har fået nye faciliteter med moderne 
styrketræningsfaciliteter samt ”state of the art” spinningcykler. 
P.t. arbejdes der så på opstart af Danmarks første indoor Highrope 
bane, klatrevæg og teamtræningsopgaver, samt ombygning af 
cafeteriet, der starter i 2017. 

Men endnu mere vigtigt måske, er lokalområdets store sammenhold, 
der gør, at der er højt til loftet, og Vorgod-Barde Hallen er en central 
spiller i lokalområdet. I hallen er der plads til de skøre skæve ideer som fx udendørsfitness på parkeringspladsen til 
ølbrygning og strikke-hækletræf. Ideerne driver hallen og har gennem Midt-Vest Event lavet foredrag og oplevelser, hvor 
flere har trukket fulde huse, til cykel og løbemesse, udsolgt julefrokoster, private fester og julemarked. 

At hallen er nytænkende viser nogle af de firstmover-projekter også. Fx jumpfit, der er den første af sin art i Danmark, 
ligesom vores indendørs highrope bane heller ikke findes i andre haller. Selv nytænkningen på personale siden er unik, da 
det måske er Danmarks eneste arbejdsplads med kun flexsjobbere – det giver så fleksibilitet til glæde for brugerne. 

TRAKTORTRÆK 
For 3 år siden var lokale landmænd klar til at prøve at lave traktortræk. Så i et 
samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv blev det arrangeret på den 
højeste mark ved byen en fredag aften i midten af juni. Det har hvert år 
oversteget forventningerne og med mere end 1300 tilskuere er det blevet til en 
lokal folkefest i foråret. 
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JULEMESSEN 
Gennem 18 år har der været afholdt julemesse i hallen med stor 
succes arrangeret af fællesforeningen. Med mere end 60 
stande, et stort caféområde, 1600 gæster og gratis adgang er 
det bare stedet ’hvor julen starter’, som en af gæsterne har 
udtrykt det. 

JULEFROKOST 
I et moderne samfund, dynamisk samfund skal man erkende, at 
noget skal dø for at sætte andet i gang. Julefrokosten er et 
eksempel på en aktivitet, der blev sat i gang, fordi 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 til at blive samlingspunkt og til at styrke vores slogan ”lidt 
sjovere”. Det er et stort fælles projekt for byen, hvor alle foreninger er engageret. 
 

BRUGERSTED OG VENNEKREDS er tæt knyttet til ældrecentret. Brugerstedet er et samlings-og mødested, 
hvor man kan deltage i forskellige kurser og arrangementer. Alle kan deltage, dog henvender man sig mest til 

efterlønnere og pensionister. Vennekredsen står for arrangementer for beboerne i boligerne og på 
ældrecentret. Oftest er husets venner og pårørende også inviteret. 

En stor skare af frivillige er med til at skabe afveksling i hverdagen på ældrecentret. Her finder mange forskellige 
aktiviteter sted, og der kommer også en del ældre udefra byen. 7 friske piger har sammen med centerlederen i 2016 
været i gang med at få et frivilligt cykle- skubbe- gå hold stablet på benene, så de ældre kan komme lidt uden for 
hjemmets vægge og nu kan de også komme ned til åen via de nyetablerede sti og handicapbro. 

Disse samlingspunkter er med til at styrke kendskabet til hinanden og udbygger grundlaget for en stærk fælles 
landsby, hvor ingen behøver at føle sig ensomme og hvor der findes et sted til alle.  
På den måde har vi skabt mødesteder til alle fra børnehave til ældrecenter med ordet ”hjem” som vigtig.  

GENBRUGEN OG DEN ”RULLENDE SLAGTER” 
 

 
I foråret 2013 blev den gamle købmandsbutik åbnet som genbrugsbutik under ledelse af Elsabeth og ”Det grå guld”.  
Stedet har åbnet døre for et unikt sammenhold, Der især har skabt et godt mødested med det åbne kaffebord. 
Overskuddet i forretningen, med de mange frivillige, tilgår foreningen Vorgod-Barde Motion & Fritid, blandt andet 
målrettet ungdoms træner uddannelser. Ved torvet besøger Møltrup kørende Slagterbutik byen ugentligt og er med 
til at skabe liv. (oprettet af Møltrup Optagelseshjem med LAG midler).  

Liv i byen – fremme af kendskabet og styrkelse af sammenslutningen af landsbyerne. 
En af de store opgaver for projektgruppen ”Attraktiv landsby” var fra starten i 2009, hvordan vi kunne fremme 
kendskabet til byen. Som tidligere 2 typiske mindre landsbyer i det vestjyske har det været en udfordring at sætte 
ord på de kvaliteter, som Vorgod-Barde indeholder. Der kom meget inspiration fra de borgermøder, der har været 
afholdt i den forbindelse og siden er der foregået en løbende proces med at sætte handling bag ordene. Alt fra 
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brochurer, Web sider, skiltning til større events har været i spil og ideerne har så over de sidste år udfoldet sig i fuldt 
flor. Vi har endda hentet eksterne studerende fra Århus universitet ind til at beskrive området for os. 

Midt-Vest Event 

I vinter/foråret 2013 blev Midt-Vest Event dannet. Bag stod Vorgod-Barde Hallen med halbestyrer Leo Clausen i 

spidsen sammen med Niels Erik Jørgensen, der har firmaet Blackbox Branding. Målet med Midt-Vest Event var at 

sætte byen på landkortet, så også eventuelle tilflyttere får øje på egnens fortræffeligheder. 

Her har man slået et slag for de fine byggegrunde fra små til helt store, men der skal også ske noget i byen. Det 

har betydet, at MidtVest Event som igangsætter har været med til at trække nye spændende aktiviteter til 

området. 

Bannerkunsten 2013/2014 
(Wave Banners) var med til at binde de 2 gamle bydele sammen og var for byen noget helt nyt og anderledes. 
Internationale kunstnere var med til at få ”verden” til Vorgod-Barde, noget vi ikke er vant til. Der var både besøg af 
kunstnere fra Canada til Australien og fine ferniserings arrangementer. Lokalt udfordrede vi de internationale 
kunstnere med Wave Banner Challenge, hvor det blev til 17 spændende billeder udstillet på den lokale skole og med 
i ”’Bølgens” udstilling i Videbæk.  

 

Sommerfesten, sportsugen  

I ugen før skolestart har også løftet sig markant og tiltrækker særdeles mange mennesker udefra. Specielt de 
store foredrag med kendte personligheder har tiltrukket mange. Det har udviklet sig ikke blot som 
idrætsforeningens fest, men blevet til alles sportsuge med foredrag, gudstjeneste, løb og cykelløb med meget 
mere. 

Kirke og Samfund 
Kirken er aktiv med mange tiltag i Vorgod-Barde 
området med alle former for gudstjenester både i 
kirken og byens hal og ved byfesten. Aktive lokale 
kirkekor og musikere sørger for afvekslende musik og 
sang både ved gudstjenester og koncerter. Fastelavns-
familiegudstjeneste/tøndeslagning og 
familiegudstjeneste og  juletræstænding laves  i 
samarbejde med borgerforeningen, høstgudstjeneste 
hos vores lokale maskinhandler blandt mejetærskere 
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og traktorer, pinsegudstjeneste i naturen et sted i sognet, lasagnegudstjenester og meget mere.  
 
I 2012 blev der bygget et nyt kirkehus, da pladsen for kirkens aktiviteter 
gennem flere år har været trang. Her er der liv alle dage i ugen. Fra 
aktiviteterne kan nævnes: 

• Babysalmesang, musikalsk legestue 
• Kirkekor for børn og unge 
• Minikonfirmand og konfirmand 
• Fredagscafe, foredragsaftener og studiekredse 
• Koncerter, kirkekaffe og Børnekirke og meget mere… 

Indre Mission – en del af det aktive foreningsliv 

Indre Missions arbejde udføres fra Missionshuset Emaus, Bardevej 6. 
Til en almindelig mødeaften er der mellem 30 – 50 personer, som på familieaftner kan nå op på 100 personer.  
Der holdes bibelkredse rundt om i hjemmene. I alt er der ca. 140 personer + børn, der bakker op om missionshusets 
arbejde. Indre Mission har igennem 120 år i sognet haft fokus på undervisning og mødevirksomhed ud fra bibelens 
ord. Ungdomsafdelingen KFUM & K mødes i kælderen, hvo r de har klubaftner. Ligeledes har Danske Folkekirkers 
Søndagsskoler (DFS) også lokaler der. Der mødes ca. 50 børn hver anden søndag formiddag. 
 

 

Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i landsbyen 

Byens udvikling 
For at sikre udviklingen i byen og få gamle udtjente huse fjernet, blev der oprettet en forening til by forskønnelse i 
2007. Der blev indsamlet mere end 500.000 kr., der blev brugt til at opkøbe huse og grunde for at få totalrenoveret 
torvet i Vorgod By. Resultatet blev i 2009 til et flot nyt torv, hvor der blev bygget boliger, der i dag skaber en smuk by 
linje langs Torvegade. 
 

 
 
I 2012 lykkedes det endelig at få lavet en mere sikker vej langs hovedgaden med en cykelsti og få renoveret veje ved 
skolen i tæt samarbejde mellem skole, børnehave og borgerforening. Det er en del af et mangeårigt ønske, og 
processen med forbedringer af færdselssikkerheden og sammenhængen mellem bydelene fortsætter i øvrigt. 
 
Finanskrisen ramte også vores lille samfund hårdt - salget af huse gik næsten helt i stå og nybyggeriet blev lagt på 
hylden. I 2011 blev der dog bygget et nyt hus og i 2012 fulgte endnu et.   
Her i 2016 er mindst 4 under opførelse - desuden er hussalget kommet godt i gang igen, og nogle huse rives væk.  
 
En ny udfordring er faktisk opstået ved, at vi mangler både boliger og især udlejningsejendomme. Tilflytningen af 
unge er stigende og i dag er byen næsten multikulturel med borgere fra 12-14 nationaliteter. Transformationen fra 
to typiske landbrugs landsbyer til at være et attraktivt forstadsmiljø til Videbæk og Herning er godt på vej. 
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Multibanen blev indviet august 2012 og har været med til at give et markant løft i 
området omkring skole, børnehave og hal. Der kom en større sammenhæng 
mellem skole og idrætspladser, da blandt andet et hegn blev fjernet. Banen blev 
bygget som en af projekterne finansieret af vindmølle penge og med hjælp fra 
LAG midler. Et flot og professionelt stykke arbejde blev gjort af de mange 
frivillige. 
 

 

 

 

 

Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, 
erhvervslivet, kommunen og andre aktører fx med en stor frivillig indsats og 
bidrag med private midler.  
 

FORENINGSLIVET - lidt anderledes 
Vorgod-Barde Hallen og skole har altid været centrum for den idrætslige udfoldelse, og specielt gennem de sidste år 
er der skabt nye aktiviteter og betingelser for den idrætslige udfoldelse. Motionscenteret blev oprettet for at kunne 
give nye idrætsmuligheder. Fra starten blev det en succes og bl.a. cykelklubben fik unikke vinter 
træningsmuligheder. Området er attraktivt at motionere i og det skaber en høj aktivitet i klubberne (ca. 1100 
aktivitetsmedlemmer). Som noget af det sidste er der så også oprettet en forening til familieidrætten discgolf og der 
er kommet udendørs fitness. For at løse udfordringer med færre unge samarbejdes der også med naboklubberne i 
holdidrætterne, der derved forsat er attraktive. Hal og foreninger har også fået skabt sig et frirum med kommunen 
økonomisk i en forsøgsordning for at frigøre sig fra diskussionen om medlemstal og lokaletilskud. 
 
Sammenlægning af idrætsklubber i Vorgod-Barde til Vorgod-Barde Motion og fritid 

I Vorgod Barde er der et stærkt foreningsliv med mange engagerede og frivillige kræfter. Der blev i 2013 gennemført 
en sammenlægning af de 3 foreninger VB-GIF, KFUM idræt og Foreningsfitness. Sammenlægningen har medvirket til, 
at det er nemmere at finde fælles kurs og styrke aktiviteterne til gavn for området. Senere er Midt-Vest Event også 
blevet tilknyttet VBMF. 
 

Vorgod – Barde Motion og Fritid er en dynamisk forening med et bredt udbud af gymnastik, boldspil, motion og 
spændende kulturelle oplevelser for alle. 
Foreningen bygger på: 
Godt samvær og fællesskab. 

• Respekt og forankring af de tidligere Foreninger KFUM og GIF`s traditioner og historier. 
• Frivillige kræfter med dygtige og engagerede nøglepersoner. 
• Gode og spændende aktiviteter og arrangementer. 

Der lægges vægt på: 

• At foreningen er præget af en god omgangstone og tolerance. 
• En attraktiv ungdomsafdeling inden for motion. 
• Foreningen har et højt informationsniveau, med åbenhed og mulighed for indflydelse. 

Multibanen med kunstgræsbane 
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• Det skal være attraktivt at være instruktør / træner i foreningen gennem uddannelsestilbud. 
• Foreningen skal have en væsentlig samlende rolle i lokalsamfundet. 
• At det er sjovt at være med (i relation til byens motto) 

 
 

FORMANDSMØDER 
Foreningslivets har et godt samarbejde i Vorgod-Barde, som er konkret ved, at de store arrangementer bliver lavet i 
fællesskab foreningerne imellem. Oplevelsen er dog, at det kan være svært i det daglige arbejde at holde sig 
orienteret om aktiviteterne, der foregår i enkelte foreninger.  
Med succes lykkedes det så fra efteråret 2013 at samle til et ’Formandsmøde’ for at udveksle synspunkter. Der blev 
inviteret 24 formænd fra skakklub, indre mission til forældreråd og vennekredse! 
Dette giver et stort løft i den interne kommunikation i landsbyen og giver ideer til nye projekter og er blevet fortsat. 
 

GODT BARNELIV – ”ALLE BØRN SKAL LYKKES” 
Et unikt samarbejde mellem dagpleje, børnehave, skole og SFO og de lokale foreninger   

Januar måned 2014 lød startskuddet for ”Godt Barneliv” (se http://godtbarneliv.dk/) i 
Vorgod-Barde, som er navnet på det udvidede samarbejde dagpleje, børnehave, skole og SFO, 
som Ringkøbing-Skjern kommune har sat i gang. Oplægget fra kommunens side blev taget 
positivt imod fra enhederne, så Helheden i dag fremstår som en fantastisk homogen og 
udviklingsorienteret helhed. Målet for helheden er, at skabe en klar rød tråd gennem de første 
14 år af børnenes liv, hvor de har deres barneliv i Vorgod-Barde og bygger på tre 
grundlæggende og lokale værdier for Helheden;  

Fællesskab – Læring – Talent. 
Disse værdier sætter spor i hverdagen og betyder blandt andet at børnene store som små mødes ved forskellige 
lejligheder. Selvfølgelig suppleret med store bannere langs hovedgaden til at fortælle historien. 
 

Daginstitutionen Blomstergården 
Børnehaven Blomstergården blev bygget i 
1994 til ca. 45 børn. 
Fra starten var det Forældrebestyrelsens 
ønske, at der bl.a. skulle være fokus på 
natur og udeliv, herunder mindre dyrehold 
og køkkenhaver m.m. 
På den baggrund blev der med 

forældrehjælp bygget en lille stald til dyr. 

Udviklingen i Børnehaven Blomstergården har løbende været kendetegnet ved en stærk relation og samarbejde 
mellem børnehaven, forældregruppen og lokalområdet i øvrigt. 
Lokalområdet Vorgod-Barde vokser og børnetallet i børnehaven er steget tilsvarende gennem årene. I 2016 
forventes børnetallet at være ca. 75 børn. Heraf kommer mellem 10-20 % af børnene fra andre omkringliggende 
mindre byer og opland, som vælger at de og deres børn skal gå i dagpleje og børnehave i Vorgod-Barde.  
Børnehaven var en af de første daginstitutioner til at modtage Friluftsrådets Grønne Flag. Der er også dagplejere 
med det Grønne Flag. 
Børnehaven har lavet rammer for at understøtte udeliv for børnene. Det foregår til Lærkehytten, som blev bygget 
med masser af forældreinvolvering. Der er oprettet en Udegruppe, hvor alle børn på skift er med i 14 dage af 
gangen. 
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Omkring 2010 blev der en større gennemgribende 
renovering, ombygning og tilbygning til børnehaven. 
Børnehaven Blomstergården benytter hallen og skolens 
faciliteter, der ligger nabo til børnehaven. Desuden har 
børnehaven lejet et hektar jord af nabo landmanden, så der 
er ekstra stor plads til både dyrehold, børnenes leg og de 
ansattes evindelig nye krøllede og kreative tanker og 
påfund. 

Vorgod-Barde Skole og SFO ”Kernehuset” 
Vorgod-Barde Skole er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. Efter 6. klasse går børnene videre til 
overbygningsskolen i Videbæk. Den praktisk-musiske dimension er en væsentlig del af hverdagen på Vorgod-Barde 
Skole. Vi arbejder bevidst med det og oplever det som en af årsagerne til en høje trivsel blandt børnene.  
Fællesskabet er også et af omdrejningspunkterne på skolen. Både som en af de tre værdier, der er valgt for Helheden 
men også helt konkret i skolens hverdag. Skolen fremstår i dag med lyse og nutidssvarende lokaler, og med 
fantastiske udearealer og idrætsfaciliteter samt masser af muligheder for at bruge naturen, som undervisningsrum, 
hvilket alt sammen er med til at sætte rammen for ”Godt Barneliv”. 

Frihed til selv at vælge- SFO: 

”Kernehuset er et sted, hvor børnene selv bestemmer hvad de har lyst til at foretage sig, da det er det som langt de 

fleste har behov for, efter en lang og koncentreret skoledag”. 

 

Aktiviteter og kreativitet:  

Der er dagligt en bred vifte af tilbud, som børnene frit kan gå til eller fra. Nogle er voksenstyrede, andre ideudviklet 
og forberedt af voksne, og andre opstår spontant, enten mellem en gruppe af børn alene eller sammen med en 
voksen.  

 
 

 

 

 

Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår, fx nedlæggelse af 
arbejdspladser, offentlig service m.m.   
Gennem de sidste år er både købmand, bank og arbejdspladser blevet lukket og der har derfor været en løbende 
proces i gang med at bruge de tomme huse. Bankens lokaler er fyldt op igen med flere virksomheder og tomme 
lagerlokaler er kommet i brug igen (så meget at der bygges nyt) og købmanden er omdannet til succesrig 
genbrugsbutik. Dermed er byen uden tomme boliger, da både virksomheder, borgere og foreninger har taget stort 
ansvar for byens udvikling.  
 
I efteråret 2014 blev landsbyen så stærkt udfordret, da kommunen ønskede at nedlægge ældrecentret – gennem 
mere end 2 måneder blev der kæmpet ihærdigt for at sikre centret, så byen fortsat kunne være et levested fra vugge 
til grav. Dette foregik i et tæt samarbejde med andre nedlægnings truede ældrecentre i landsbyer ved hjælp af 
fællesmøder, folkemøder, læserbreve og demonstrationer. Det var ikke kun et spørgsmål om økonomi, men snarere 
et spørgsmål om sikring af helheden i en landsby og overlevelsen for frivillig indsatsen og flere foreninger. Det 
lykkedes af beholde centret og det har styrket sammenhængskraften. 
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Gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø eller 
fødevareudvikling eller øvrige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner.   

 

 

I forbindelse med de renoveringer og nybyggerier, der er foregået på institutionerne gennem de sidste år er der 
monteret solcelleanlæg på tagene (ses på ovenstående billede) 
 
Ved nybyggerierne i Vorgod-Barde er der taget hensyn til klima og miljø - der er isoleret ekstra - der er jordvarme - 
der er solceller på taget - Der er bygget CO2 frie eller O-energihuse.  
I en periode fik rigtig mange boliger installeret solceller -  og nu er det mest luft/varmepumper, der er efterspurgte. 
Mange har også i de seneste år investeret i efterisolering. 
 
Sammen med kommune og forsyning har vi sikret os en væsentlig mere bæredygtig belysning i byen med LED pærer 
og fået ny julebelysning i efteråret 2013. Noget som har været ønsket i mange år og som er med til at give et samlet 
bybillede i mørketimerne. Julebelysningen har været et spændende projekt, der kan bundet nord og syd sammen i 
byen langs den 2 km lange hovedgade og blive et symbol for den fælles styrke, der findes i byen. 

Udvikling baseret på en planlagt udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er 
tale om en udvikling inden for de seneste 3-5 år.   

DE GRØNNE PROJEKTER 
Efter afslutningen af Attraktiv Landsby projektet har der været arbejdet intensivt med at gennemføre projekterne. 
Emnerne blev defineret september 2009 i forbindelse med projektet ”Attraktiv Landsbyer” og som det sidste i 2016 
er der bygget handicapbro med bådebro til kanoer og kajakker, de blev erhvervet af borgerforeningen i 2013 til fri 
afbenyttelse for medlemmerne. Desuden er et stort område blevet stillet til rådighed af kommunen og indrettet 
med skovstier og spor. 
 Fra 2012 til 2014 blev mange af projekterne gennemført med primitiv lejrplads i en gamle mergelleje, Multibane ved 
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skole, cykelsti Vorgod-Videbæk og forskønnelse af Herningvej. Det gode ved de gennemførte projekter er borgernes 
udviste glæde og aktive brug, der har været af det siden.  
Over tid er der kommet nye ambitioner til med både/madpakkehus, beskrivelse af stimiljøet i området med mere. 
Alt sammen under fortsat udarbejdelse. Sammen med Bed&Breakfast giver det flere muligheder for ophold og 
overnatning for turister i området. 
 
Natur og å miljøet 
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Et tæt samarbejde med nabolandsby(er) om fælles faciliteter, arrangementer 
m.m., således at prisen kan tildeles to eller flere landsbyer.   
 
Tilbage i 2009 fik vi også startet landets første land-erhvervsforum (Erhvervsforum Trianglen), hvor lokale 
erhvervsfolk samledes. Det har været med til at løfte sammenhængskraften med nabolandsbyerne og betyder, at 
man besøger hinandens aktiviteter i Vorgod-Barde, Rimmerhus og Fjelstervang. 

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 erstattet af nye. Hele Attraktiv Landsby projektet i 
2009 var så fyldt med ideer, at det stadig giver stof til udvikling. 
Kunstbanner projektet gav netop den følelse for mange, at byen nu er mere end bare de to kolber i et timeglas, hvor 
sandet kan løbe fra den ene ende til den anden. 
 
Å forløbet langs byen og ned til Skjern åen skal udvikles og der er allerede lavet projektbeskrivelser og inviteret til 
samarbejde mellem sogne og landsbyer. Stier skal beskrives, så også andre kan få glæde af den flotte natur. Det 
foregår i samarbejde med Naturudviklerne. Handicappladsen er der og nu, hvor både/handicap broen er bygget er 
det så tid til et nyt kombineret både-/madpakkehus. Nye projektgrupper arbejder med Firstmoving oplevelser i 
hallen og udvikling af nyt Sundhedshus. 
 
Som en af de større landsbyer i Ringkøbing-Skjern kommune og centralt beliggende mellem store arbejdspladser i 
øst og vest, er infrastrukturen også noget, vi skal arbejde mere med. Sikre gode og ordnede transport forhold til 
skoler og arbejdspladser, så også de mere udsatte kan føle sig trygge. Vi har byggegrunde og terræn til en fantastisk 
udvikling og glæder os til at vise det frem. Vi har de nødvendige lokalplaner klar og der er planlagt en udvidelse af 
landsbyens indbyggertal med op til 300 borgere mere. Grundlaget for dette er også til stede, da der forventes en 
væsentlig forøgelse af arbejdspladser i det lokale område med bl.a. storsygehus og mejeri udvidelser. 
 
Vi har taget initiativer til aktiviteter for den ungdom, der ikke interesserer sig for idræt og der er visionsplaner for 
udviklingen langs vor travle og stærkt trafikerede hovedvej. 
 
Siden brylluppet mellem de 2 landsbyer i 2009 har vi set en stadig stærkere og sammenhængende udvikling i 
landsbyen. Vores mange arrangementer er med til at knytte mennesker sammen og udvikle det fundament, som en 
landsby baserer sig på nærhed, sammenhold og fælles referencer. 
 
 
Med venlig hilsen 
Vorgod-Barde Borgerforening 
 v. Formand Christian Christensen 
Kongevejen 15, 6920 Videbæk 
Tlf. 40177818 – mail cc@vestjysk-edb.dk 
 


