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PROJEKTTITEL 

"Sundhedsfællesskab" i Vorgod-Barde - et samlende sundhedsprojekt for en landsby.  

 

PROJEKTRESUME 

Formålet med projektet er at etablere et ”Sundhedsfællesskab” i vores lokalsamfund. Vorgod-

Barde hallen har derfor behov for at udbygge hallen med nye attraktive og moderne lokaler, som 

skal etableres handicapvenlige for at støtte op om en bred målgruppe af brugere, som ikke 

tidligere har haft mulighed for at blive tilgodeset med sundhedsskabende tilbud. Samtidig skal der 

skabes plads til blandt andet holdtræning, træningslokaler, fysioterapeut og andre 

sundhedsfremmende behandlere, så hallen kan tilbyde alle former for før og efterbehandling. 

Derudover er formålet også at sikre den fremtidige lægedækning i Vorgod-Barde og opland, ved at 

etablere optimale rammer og muligheder til en ny ung praktiserende læge i et 

”Sundhedsfællesskab” sammen med fysioterapeut og eventuelle andre behandlere (fysioterapeut 

og læge er fundet) 

Ved udbygningen skabes nye moderne træningsfaciliteter, så alle interessenter kan tilbydes 

relevante muligheder for genoptræning med videre. 

Visionen er at skabe optimale rammer for ”Sundhedsfælleskab” i disse nye og attraktive lokaler, så 

behandling og træning samt forebyggende sundhedsaktiviteter foregår under samme tag i ét hus, 

så brugerne kan opleve en nærhed og en effektiv behandling, uden at skal fragtes fra sted til sted, 

hvilket specielt tilgodeser de svage borgere. Visionen er også, at Vorgod-Barde med opland 

fremtidssikres mange år frem, og står som en tidssvarende, moderne, innovativ, attraktiv og 

spændende landsby at være en del af, og som kan tiltrække nye borgere. 

Infrastrukturen med skole, børnehave, hal, idræt og ”Sundhedsfællesskab” samlet i centrum af 

Vorgod-Barde anses for en væsentlig faktor for den fremtidige udvikling for området. Det er vigtigt 

at pointere, at det er et krav fra sundhedspuljen, at hallen etablerer sin del af projektet, således at 

alle elementer gennemføres - i modsat fald bortfalder bevillingen på de 6,3 mio. fra 

sundhedspuljen til lægehusdelen. Dermed mister lokalområdet og RKSK en unik mulighed for at 

fremtidssikre et attraktiv lokalområde. 
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PROJEKTETS AKTIVITETER 

Hallen udvides i et sammenhængende byggeri med fysioterapi og holdtræningsrum i lokaler, som 

støder op til lægehuset. Dette tilgodeser det nære behov for blandt andet diabetes- og KOL 

rehabiliteringshold og lignende, og en tro på, at med alt under samme tag, vil udnyttelsesgraden 

blive høj og med mange brugere, som ellers ikke ville have mulighed for at anvende et 

”Sundhedsfællesskab” – hvilket igen vil øge sundheden i nærområdet. Nærmeste 

rehabiliteringstilbud p.t. er i Tarm, 28 km borte, hvilket reelt er uanvendelig for skrøbelige 

patienter. 

Rehabilitering, fysioterapeut og træning vil med dette projekt kunne tilbydes i tilslutning til 

lægehuset. Hallens nuværende tilbud er en bred vifte af træningsmuligheder, samt andre mere 

sociale aktiviteter, hvorved understøttende psykisk sundhed og netværk bedres. Hallen vil 

fremadrettet kunne tilbyde en stor pallette af serviceydelser indenfor sundhedsområdet, som 

gerne skulle øge antallet af brugere markant – herunder også de mest svage og udsatte borgere, 

som får en umiddelbar nærhed til et udbygget ”Sundhedsfællesskab”. Det nye byggeri er tænkt ind 

i den bestående traditionelle halbygning, så der på hele den ene langside af håndboldbanen åbnes 

op til ”Sundhedsfællesskabet” så alle aktiviteter vil være synlige, og omkranse hallen. Det er meget 

vigtigt for hallen, at den fremstår og præsenterer sig - både visuelt, fysisk og i tanke - som et 

meget aktivt fællesskab, hvor der er liv, synlighed og plads til alle. Der skal være et bredt udbud af 

faciliteter og mulighed for arrangementer af enhver art (SE BILAG 2)  

”Sundhedsfællesskabet” skal have det primære formål, at fremme og styrke sundhed 

(forebyggelse, behandling og genoptræning), sport og kultur til gavn for alle generationer, skolen, 

børnehaven, erhvervslivet og borgere i Vorgod-Barde og omegn 

 

MÅLSÆTNINGER 

VB-Hallen har gennem repræsentantskabet / bestyrelsen, Borgerforening, V-B Motion og Fritid, 

Indre mission og KFUM støtteforening samt flere interessegrupper arbejdet med projekt 

”Sundhedsfællesskab” gennem de sidste ca. 10 år. Der er gennem flere år vist et stort mod, 

engagement og initiativ fra mange lokale borgere, ildsjæle og erhvervslivet til at, VILLE vores 

lokalsamfund, og til at skabe fremtidige rammer og aktiviteter, som vil sikre lokalsamfundet i 

fremtiden. Den store opbakning, gåpåmod og tro på, at ”vi kan og vi vil” har haft stor betydning og 

indflydelse på, at der er en ung læge klar til at købe nuværende praksis i Vorgod-Barde, og har 
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været afgørende for, at der bevilges 6,3 mio. til opførelse af nyt lægehus. Og set i lyset af, hvor 

svært vi kan se, andre har med at tiltrække nye læger til både mindre og større bysamfund, kan vi 

konstatere, at det ikke er mange steder, der potentielt står unge læger klar, så vi har en stor tro 

på, at projektet ”Sundhedsfælleskab” rammer ind i det helt rigtige, og det som både læger / 

behandlere og brugere mener er fremtiden. Hvilket også afspejles af, at en fysioterapeut får flyttet 

et ydernummer til området. Uden læge, uden lægehus, uden ”Sundhedsfællesskab” frygtes det, at 

lokalsamfundet går i stå, mister udvikling og vil fravælges at nye tilflyttere. Modsat vil 

realiseringen af projektet være med til at fastholde og tiltrække nye borgere til Vorgod-Barde 

området og dermed udvikle og videreføre et godt landdistrikt. Vorgod-Barde anser 

”Sundhedsfælleskabet” for vores ”fremtidsprojekt” – en sikring af, at byen udvikler sig - en klar 

strategi for, at byen fremover bliver valgt til, og vil være et fantastisk sted at bo. 

Byen skal fastholde sine borgere, og samtidig tiltrække unge børnefamilier, som skal skabe vækst 

og udvikling, så byen kan øge sit indbyggertal markant. Det kan være kvalificeret arbejdskraft til 

kommunens store arbejdspladser - Arla, Vestas m.v. og til ”supersygehuset” i Gødstrup (12 km – 

15 minutters kørsel) De skal se Vorgod-Barde som deres førstevalg at bosætte sig – RKSK´s port 

mod øst! Der skal skabes vækst så børnehaven, skolen og hallen kan bestå, og vores lokalsamfund 

kan udvikles over de næste mange år 

 

BUDGET 

FORVENTET PRIS (SAMLET PROJEKT) 11.394.000 

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET 6.394.000 

RKSK 500.000 

EGENFINANSIERING 500.000 

FONDE 1.000.000 

VORGOD-BARDE MOTION OG FRITID 200.000 

INDSAMLING 2.000.000 

RKSK ANLÆGSPULJE 500.000 

BARDE-VORGOD BY- OG ERHVERV 200.000 

VORGOD-BARDE BORGERFORENING 100.000 

 

BUDGET VEDLAGT 

 

MÅLGRUPPE 
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”Sundhedsfællesskabets” målgruppe er således alle borgere i Vorgod-Barde og opland – det vil 

blive stedet for alle aldersgrupper, som skal fungere som velbesøgt samlingssted i lokalsamfundet, 

for alle borgere, for alle generationer og livsanskuelser. Herunder kan også nævnes forebyggende 

indsats for nedslidte og andre udsatte som målgruppe. Ligeledes vil fysioterapi med efterfølgende 

genoptræning være en vigtig målgruppe. Det forventes også, at RKSK vil oprette flere hold med 

specialtræning for skrøbelige patienter (blandt andet KOL-rehabiliteringshold), da det vil være en 

oplagt mulighed, og også beskrevet af RKSK i ansøgningen til sundhedspuljen.  

Geografisk vil "Sundhedsfællesskabet" ramme en målgruppe beliggende i en radius af cirka 15 km 

fra Vorgod-Barde - det vil sige en meget stor del af den gamle Videbæk Kommune. 

Det vil være af stor betydning for målgruppen, at "Sundhedsfællesskabet" etableres, da det vil 

medføre en stor tilgængelighed til sundhedsfremmende og helbredende muligheder, som ikke 

findes i dag. Specielt skrøbelige patienter vil opnå tilbud, som de ikke har mulighed for at gøre 

brug af under de nuværende forhold. 

 

MARKETINGS- OG KOMMUNIKATIONSPLAN 

Den offentlig presse bliver flittigt og velvilligt brugt, og maj 2019 blev der bragt et indslag i TV 

MidtVest om tilsagn af de 6.3 mio. til lægehuset og dermed startskuddet til 

”Sundhedsfællesskabet”.  

Efterfølgende har pressen været meget opsøgende på projektet, og de 2 lokale dagblade bringer 

jævnligt opdateringer om, hvordan det skrider frem.  

Der er en stående aftale, at de bliver informeret, når der sker nyt. Der er blevet et fantastisk 

sammenhold i lokalområdet omkring projektet, og det drøftes og spørges til, hver gang der 

afholdes sammenkomster i området.  

De sociale medier bruges flittigt til orientering og konkurrencer, så der er tæt 

dialog/kommunikation med projektets interessegrupper. På denne måde, kan lokalbefolkningen 

følge med i projektet og føler dermed også et ejerskab, som gør opbakningen endnu større. 

Logo for ”Sundhedsfællesskabet” er udarbejdet, så der skabes mest mulig synlighed, 

markedsføring og opmærksomhed for projektet. Dette logo vil blive brugt i fremtidig 

markedsføring.  
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BRUG AF LOKALINSISTERENDE FACILITETER 

GRUPPER, INSTITUTIONER, FORENINGER OG LIGN.  

Der har igennem de senere år været stor interesse og samtidig medinddragelse af 

lokalbefolkningen og erhvervslivet i området.  

Vorgod-Barde Motion og fritid og Borgerforeningen har givet 300.000 til projektet.  

Da Barde-Vorgod By- og erhvervsforening blev nedlagt i 2018 blev deres egenkapital på 200.000 

Kr. givet til projektet, forudsat byggeriet kom i gang. Dette viser, at den lokale opbakning og 

entusiasme er fantastisk, når man allerede har tilsagn om kr. 500.000,00 inden projektet endelig er 

på plads.  

Den lokale erhvervsforening Trianglen, holdes løbende orienteret og følger projektet tæt, ligesom 

Vorgod-Barde Borgerforening er en meget stor og aktiv spiller i projektet. 

Borgerforeningen bakker 100% op og er dels med til at sprede budskabet samt forventes at spille 

en rolle i den kommende husstandsindsamling. Indsamlingen vil udover husstandsindsamlingen 

også omfatte en indsamling / sponsorstøtte blandt de erhvervsdrivende i Vorgod-Barde og omegn.  

Primo 2020 indkaldes til et stort borgermøde, som alle foreninger i lokalområdet bakker op om og 

tager medejerskab af, og hvor der orienteres om projektets forløb og igangsætning af 

husstandsindsamling samt andre aktiviteter, der kan bidrage til indsamling af midler. Ligesom de 

andre gange, der har været behov for finansiering i lokalområdet, forventes der stor opbakning fra 

byens borgere, og at vi lokalt kan indsamle et betragteligt beløb. Målet er at indsamle kr. 

2.000.000 

Der er stort medejerskab og tro på hos alle, at projektet bliver realiseret og lykkes samtidig med, 

at der er skabt en fælles vision og mål for projektet 

 

LOKAL IDENTITET 

Vorgod-Barde området har en stor og stolt tradition for, at de ønsker og projekter, som man vil 

have realiseret også bliver realiseret. Hallen blev opført i 1981 og allerede dengang var det 

bærende element det lokale engagement og ejerskab, og husstandsindsamling var er stor succes.  



 

 
7 

Ligeledes da man byggede til i 2002 var en stor del af både økonomi og arbejdsindsats baseret på, 

at lokale kræfter bar projektet igennem. Derudover kan nævnes, at Vorgod-Barde området 

gennem årene har gennemført adskillige projekter med baggrund i, at lokale ildsjæle og 

lokalbefolkningen har stået sammen om at VILLE gennemføre planerne.  

Der kan kort fremhæves følgende: Etablering af erhvervshus (Barde-Vorgod By- og 

Erhvervsudvikling) Nedrivning af gamle huse og efterfølgende byggeri af lejligheder i centrum af 

Vorgod. Sammenlægning af byerne Vorgod og Barde til Vorgod-Barde og dermed få fælles fodslag 

og samme forståelse for udvikling af området. Sammenlægning af VBGIF og KFUM/K til Vorgod-

Barde Motion og Fritid. Etablering af multibane i forbindelse med sportspladsen. Etablering af 

handicap fiskeplads/bro ved Vorgod Å. Indkøb af kano og kajakker til brug for Borgerforeningens 

medlemmer Etablering af madpakkehus med stier og forhindringsbane. 

Alle projekter, som er dybt forankret i det at være "lokal" i et mindre samfund, som vil udvikling og 

fremdrift. Båret af, at man formår at arbejde på tværs af foreninger (erhverv / idræt / trosretning 

m.v.). Af de større foreninger / interessegrupper, som bakker op om de store projekter kan 

nævnes:  

Vorgod-Barde Skole v/Formand Grethe Mikkelsen  

Børnehaven Blomstergården v/ ?  

Vorgod Ældrecenter v/Enhedsleder Stina Moustgaard Laustsen  

Vorgod Kirke v/Menighedsrådsformand Peder Hamborg Vestersager  

Vorgod-Barde Borgerforening v/Formand Christian Christensen  

Vorgod-Barde Motion og Fritid v/Formand Brian Vestersager  

Vorgod-Barde Hallen v/Formand Jørgen Clausen  

Erhvervsforum Trianglen v/Jørgen Bækgaard  

Vorgod Forsamlingshus v/Formand Peter Baatrup  

Vorgod Indre Mission v/Formand Mikael Rabjerg  

Luthersk Mission Vorgod v/Formand Ole Bækgaard Jensen  

Vorgod KFUM-K v/Formand Ove Kviesgaard  

Vorgod Lægehus v/Læge Stella Reece 
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ET INNOVATIVT PROJEKT 

Den unikke kombination af lægehus, fysioterapi og hallen - behandling, genoptræning og 

vedligehold i et hus, gør projektet spændende og nytænkende.  

Sammensætning i projektet er unik og bestående af 3 dele:  

• Lægehuset (Behandling)  

• Fysioterapeut / andre behandler (Behandling – genoptræning)  

• Træningslokaler (holdtræning - genoptræning – forebyggende)  

Vi har med dette projekt valgt at fokusere på sammenspillet mellem sundhedssystemet og 

foreningsverdenen - som vi tror på, vil være den nye trend i samfundet – og udnytte synergien, så 

lokalbefolkningen får den unikke mulighed for at udvikle sig gennem fysisk aktivitet, øget sundhed 

og forebyggelse og behandling  

De 3 fokusområder:  

• Almen velbefindende  

• Forebyggende indsats  

• Terapeutisk behandling 

 

BEST PRACTICE 

Lokalområdet har en klar forventning om, at dette unikke projekt vil vise ny standard for mindre 

samfund, og at man vil kigge mod Vorgod-Barde for at se hvilke muligheder, der rent faktisk kan 

realiseres. Også det, at Vorgod-Barde Motion og Fritid har samarbejde med omkringliggende 

klubber øger kendskabet til de projekter, som gennemføres hos os. Hallen deltager også i et 

tværfaglig halsamarbejde med andre haller i RKSK og er på den måde med til at dele viden og 

ideer.  

Gruppen bag "Sundhedsfællesskabet" har også efteråret 2019 været inviteret til at holde foredrag 

i forbindelse med, at RKSK har afholdt 2 "samskabelsesaftener", hvor formålet netop har været at 

udbrede kendskabet til, hvordan man gør i lokale samfund og foreninger - både på tværs af 

foreninger og borgere, men også i forhold til Kommunen. Oplægget var netop at fortælle om 

projekt "Sundhedsfællesskab" og hvordan det overhovedet er muligt i et samfund som Vorgod-
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Barde. Samtidig er det en lærerig proces og med stor gavn for fællesskabet, at de mange 

foreninger og interessegrupper skal samarbejde om så stort et projekt - og hvilket igen giver en 

stor forståelse for hinanden og de udfordringer hver især har. Der er ingen tvivl om, at det gavner 

samarbejdet på sigt. Samtidig er det RKSK's første projekt, hvor de skal gennemføre et byggeri 

med midler fra Sundhedspuljen, og hvor der samtidig skal gennemføres 2 projekter (lægehus + 

"Sundhedsfællesskab), som er afhængige af hinanden - bygget sammen med og ved en selvejende 

institution. Og det lærer alle meget af, som helt sikkert vil være til gavn for andre projekter i 

fremtiden. 

 

RISIKO 

Største risici for projektet er, at vi ikke får fondsmidler, så finansieringen kan gå op og projektet 

må skrinlægges - og dermed også at "lægehuset" ikke etableres. 

 

LEVEDYGTIGHED I LOKALSAMFUNDET 

Som ovenfor nævnt, betragter man lokalt ”Sundhedsfællesskabet” som et ”fremtidsprojekt”, og 

som en klar forudsætning for, at det fremover vil være værdifuldt at leve, bo og bosætte sig i 

Vorgod-Barde. Og at det vil være med til at fastholde og tiltrække borgere, som vil kunne sikre og 

fastholde læge, skole, børnehave og hal, og dermed være en del af at udvikle lokalsamfundet i 

fremtiden. 

D. 8/10-19 afholdte RKSK Kommune og Vorgod-Barde Borgerforening borgermøde med over 

100 tilhørere. Emnet var By og Bolig udvikling i Vorgod-Barde. Baggrunden for mødet er et 

stigende indbyggertal (SE BILAG 4) i området - nu skal der handles og dermed sikres attraktive 

byggegrunde i Vorgod-Barde. RKSK Kommune ønsker at være en aktiv medspiller i at etablere nye 

byggegrunde i området, og har nedsat en gruppe, som sammen med RKSK Kommunes arkitekt skal 

igangsætte etablering af nye byggegrunde hurtigst mulig. Der står flere potentielle købeklare par 

klar til at bygge nyt hus i byen. Dette viser også, at Vorgod-Barde er et attraktivt område at 

bosætte sig i og være en del af. 

Effekten af ”Sundhedsfællesskabet” er, at lokalområdet også i fremtiden vil stå stærkt i 

konkurrencen, vil kunne overleve som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i, ligesom vi også 

forventer en god effekt i form af tilflytning og bosætning. Vi forventer sunde, glade og aktive 
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borgere i Vorgod-Barde, medarbejdere til erhvervslivet og indbyggere i RKSK – Porten mod øst! 

Projektet vil absolut også være med til at fastholde borgere i området og få fraflyttere til at vende 

tilbage. På sigt er visionen, at området bliver så attraktiv, at en dagligvarebutik vil finde det 

interessant at etablere sig i byen. 


