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Det er med at lette på kasketten
for Bække, Gesten, Gjerndrup,
Hovborg og Lindknud, som udgør
landsbyklyngen i Vejen Kommune.

MEST LÆSTE - LIGE NU
Varde

I en tid hvor flere og flere rykker
mod de større byer, så er de fem
byer trukket i arbejdstøjet for at
levere deres bidrag i kampen mod den udvikling.
Nærmest i fælles front har byerne kastet sig ud i en kamp, som alt
andet lige bliver en stor udfordring. Men alene byernes interesse i at
indgå i dette projekt med en landsbyklynge fortjener respekt.
65 landsbyklynger er der rundt i dronningeriget, og her i regionen er
det kun Bække, Gesten, Gjerndrup, Hovborg og Lindknud, som har
påtaget sig udfordringen.
Hele baggrunden for landsbyklyngerne er en idé - et forsøg - på at
skabe en model for landsbyudvikling. Udvikling som skal skabes på
tværs af landsbyer. Klyngen er et nyt fællesskab, hvor byerne og dens
borgere samles om, deler og fordeler alt lige fra identitet og
institutioner til foreninger og rekreative tilbud.
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Pessimistisk sagt er det netop i fællesskabet, at udfordringen ligger.
Hver by har som oftest sin identitet, sine forcer og ulemper. Det er
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langtfra sikkert, at de fem byer kommer til at opleve den samme
positive udvikling. Måske er der medvind i en by, mens vindene blæser i
modsat retning i en anden. Men det er nu engang vilkårene i et
fællesskab.
Optimistisk bedømt er klyngetanken omvendt muligheden for at kunne
trække og tænke noget større, end hvad den enkelte lille landsby har
mulighed for.
I hvert fald har den styregruppe, som nu er nedsat som noget af det
første meldt ud, at målet er at igangsætte en positiv udvikling for de
fem byer. Det handler om at få skabt så megen opmærksomhed, at det
kan være med til at tiltrække nye borgere. Men det handler også om at
fastholde og gerne udvikle skoler og institutioner, som i dagligdagen er
af allerstørste vigtighed i en landsby.
Der er og bliver nok at slås med. Men hatten af for de fem byers
åbenlyse vilje til at skabe udvikling.
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