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Egtvedpigen hjalp til, da Landsbyklyngen i weekenden blev navngivet "Hærvejsklyngen" på
Klebæk Høje ved Bække. Hendes deltagelse understregede betydningen af det fælles gods, de
fem landsbyer i klyngen har haft lige fra bronzealderen til i dag og langt ind i fremtiden,
understregede Kirsten Bruun i sin tale. Foto: Steen Rasmussen
Dette er en PLUS-artikel kun for abonnenter

Esbjerg

Samarbejdet mellem Bække, Gesten, Gjerndrup, Lindknud og
Hovborg har fået navnet "Hærvejsklyngen".
BÆKKE: "Hærvejsklyngen"!

Varde

Danmarks mest
succesfulde
ejendomsmægler
voksede op i Vardes
arbejderkvarter

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan blev landsbyklyngesamarbejdet mellem Bække,
Gesten, Gjerndrup, Lindknud og
Hovborg navngivet ved en lille og meget kold - ceremoni på
https://www.jv.dk/vejen/Landsbyklyngen-opkaldt-efter-gammel-forbindelse/artikel/2597293

Indbrud ved hjælp af
havedør lykkedes men så fyrede
røgkanonen af
Sønderborg

Populært spisested
havde ikke styr på
kyllinger: 5000 i
bøde
Esbjerg

Viceborgmester giver
Sandrini svar på
tiltale i sag om
asylcenter
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Klebæk Høje nord for Bække op
til weekenden.
- "Hvorfor er lige det navn kommet i puljen", blev der spurgt på et møde
i arbejdsgruppen, fortalte formand for klyngen Thomas Matthesen,
Hovborg, i sin velkomst.
- Efter lidt efterfølgende debat kunne vi også se det. Det er da forbi, det
er vores fælles fortid, der baner vejen for vores fælles fremtid. Uanset
hvad vi ønsker os af fremtiden sammen, så er det denne fortid, der har
været med til at skabe landsbyernes opstående. Naturens kraft skaber
former, og sammen skaber vi energi.

AABENRAA

Arwos går i rette med
kritik fra stor
genbrugsorganisation
Annonce

På klyngens borgermøde i Hærvejshallen for få uger siden kom der
godt 50 forskellige bud på et navn. Arbejdsgruppen har været samlet
for at udvælge navnet.
Kirsten Bruun, Hovborg, trak historien op 4000 år tilbage i tiden, hvor
gravhøjene på Klebæk Høje blev bygget. Hærvejen og dens sidegrene,
der bl.a. gik gennem Hovborg, kom til i middelalderen.
- I fremtiden vil her komme folk fra Frankrig, Holland, Tyskland, Finland,
Norge og så videre hertil. De kommer nok ikke vandrende, men de
kommer. Nu hedder de bare turister. Vi skal tage imod dem og fortælle
den utrolig spændende historie om det område de er kommet til, måske
det mest spændende i Danmark overhovedet, området i og omkring
vores nye landsbyklynge.
INDLAND

Ellemann og
Lykketoft i ny bog:
Knuste og
deprimerede over
verdens gang

Landsbyklyngen har nu fået sit eget navn. Foto: Steen Rasmussen

Få dagens vigtigste nyheder fra jv.dk direkte i din indbakke. Det er
gratis, og du kan afmelde dig til hver en tid.
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