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Gesten 
udviklingsplan 

2017-2025

udarbejdet på baggrund af ønsker og ideer genereret på borger-
møder i februar og maj 2016 samt gesten lokalråds arbejde og skal 
fungere som grundpillen for gestens udvikling, de kommende år.
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Gesten 
er ikke blot et sted, hvor man bor,  
men også et sted, hvor man lever. 
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GESTEN
– et godt sted at bo, arbejde og at være

Vi er mange, der holder rigtig meget af Gesten sogn. 
Sognet er et typisk landsogn, hvor landbrugserhvervet stadig sætter sit 
præg. I Gesten sogn har der boet folk så langt tilbage, man kan spore det. 
Oldtidsfund og kæmpehøje vidner om den tidligste befolkning. Landska-
bet består af hede- og moselandskaber, som i dag hovedsageligt fremstår 
som landbrugsjord og plantager. I 1900 tallet blev Troldhedebanen anlagt og 
sikrede, at udviklingen kom til byen. Der blev gravet tørv til brændsel i stor 
stil i områdets moser, og det blev fragtet på Troldhedebanen, et erhverv der 
i tidligere tider var en stor indtægtskilde i området.
Sognets ældste bygning er kirken, der er bygget omkring 1170, tårnet er 
bygget til i 1897, og det nye tårn er bygget i 2014. Kirken ligger højt placeret 
i landskabet i den vestlige del af gesten.
Gesten sogn bestod tidligere af en række små landsbyer: Revsing, Røj, 
Ravnholt og Øster- og Vester Gesten. De 2 sidste voksede omkring 1920 
sammen til den nuværende Gesten by. Nye parcelhuskvarterer opstod 
navnlig i 1970-erne. I hele sognet bor der nu ca. 1550 mennesker. Her er 
kirke, børnecenter, idrætscenter, spejderhus, kro, forsamlingshus, lægehus,  
dagligvareforretning m.v., så Gesten er ikke blot et sted, hvor man bor, men 
også et sted, hvor man lever. 
statistikken viser, at gennemsnitsalderen for gestens borgere er 39,6 år i 
sammenligning med hele kommunens borgeres gennemsnitsalder, som er 
41,7 år.
Beskæftigelsen i Gesten er til gengæld høj. Ca. 64% af befolkningen over 16 
år er beskæftigede. Her både arbejdes og leves, – også i fritiden. De mange 
foreninger og aktiviteter vidner om et righoldigt fritidsliv. Gesten byder på 
mange muligheder for at indgå i forskellige netværk afhængig af interesser 
og behov.
Vi håber, at alle, “gamle” og “nye” i fællesskab fortsat kan gøre Gesten til et 
godt sted at bo, at arbejde og at være. Hver især kan vi gøre en stor indsats, 
men sammen står vi stærkest. 
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Drømmen for fremtiden
i 2025 er gesten fortsat et aktivt lokalsamfund med 1800 indbyggere i alle 
aldre, med et velfungerende Børnecenter og et aktivt foreningsliv, der under-
støtter det gode liv og fællesskabet i Gesten.
Gesten borgerne har mulighed for at finde relevante og opdaterede infor-
mationer om byens aktiviteter og arrangementer samt at opsøge netværk 
gennem digitale løsninger – uanset om det er på egne mobile enheder eller 
hos de lokale foreninger/handlende. 
Gesten fritidscenter er omdannet til Gesten Aktivitetshus med aktiviteter fra 
morgen til aften, alle ugens dage, både ude og inde. Området omkring hal-
len er gjort levende med mange forskellige udendørs faciliteter. 
Gesten Børnecenter styrker den røde tråd fra det 3. år til og med 6. kl. og er 
udvidet med en vuggestue.
Der er salgsklare byggegrunde, der imødekommer forskellige behov og 
økonomiske muligheder, så interesserede tilflyttere har valget mellem nybyg 
og eksisterende ejendomme. 
Landsbypedelordningen er udvidet til en fælles pedelfunktion for byens in-
stitutioner, som styres centralt i Gesten. 
Gl. Stadion er udover Gesten Aktivitetshus, byens helt store samlingspunkt. 
her går eller løber byens borgere en tur i skønne naturlige omgivelser og 
nyder fællesskab med familie, venner og naboer. 
I området, hvor Gesten Børnecenter har etableret dyrehave, ser man hele 
tiden børn og deres familier nyde tid sammen.
Stierne i Gesten er vedligeholdte og ligeledes udbygget således, at delene 
af den gamle Troldhedebane i Bække og Veerst er koblet sammen med  
Troldhedebanen i Gesten. 
for at imødekomme den store efterspørgsel på overnatning i en radius af 
50 km fra turistmagneten Billund kan gesten tilbyde forskellige former for 
overnatning f.eks. B&B, kroværelse, autocamper pladser, hytteudlejning  
eller andre former for overnatning, i forskellige prisklasser.
Gesten erhvervsliv står stærkt og er i konstant udvikling, ikke mindst på 
grund af den store opbakning fra byens borgere.
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Fællesskabet
Gesten fritidscenter
Det er et håb, at Gesten Fritidscenter omdannes til Gesten Aktivitetshus med 
aktiviteter fra morgen til aften, alle ugens dage, ikke bare idræt, men også 
mødeaktiviteter, spil, computerspil, pensionist/senior aktiviteter, cafemiljø 
ude/inde, foredrag og meget andet. Det vil evt. kræve, at der sker tilbygn-
ing af flere lokaler og/ eller lavet lidt om på indretningen i de eksisterende 
bygninger. 
Området omkring hallen gøres endnu mere levende. Træningspavilloner, en ny 
bålhytte og kælkebakken er allerede etableret. Ønsket er at udvide yderligere 
med en legeplads, område med borde/bænke, med hængekøjer, opgradering 
af Beachvolleybanen, stier rundt i området med hård belæg-ning og bed-
lamper, således at gangbesværede og handicappede også kan komme rundt. 
Kælkebakken forsynes desuden med måtter, så der kan ”kælkes” hele året 
også selvom sneen skulle udeblive om vinteren. Ved gavlen af hallen, ud 
mod Bækkevej omdannes området fra ukrudt til asfalt, med mulighed for 
flere p-pladser, mobil skaterbane og noget beplantning.
For at gøre hallen mere levende, er der tanker om, at der i gavlenden ud mod 
Bækkevej, evt. isættes nogle store vinduespartier, således det ude fra vejen 
kan ses, at der er aktivitet i hallen og vække lysten til at gå indenfor for at 
kigge på eller være med. 
Det skal med tiden, blive helt naturligt for borgere i alle aldre, at dumpe ind 
i aktivitetshuset for at se, hvad der sker, være med i et fællesskab, eller blot 
for at få en lille snak. Vi skal lære at tænke anderledes. Tænke at en idræts-
hal kan være meget andet end idræt, men selvfølgelig stadig have fokus på, 
at det skal der først og fremmest være plads til.

foreninger og institutioner
Gesten har et rigt og aktivt foreningsliv, arrangementer og aktiviteter for en-
hver smag og behag. Alle disse foreninger har alle en bestyrelse tilknyttet, 
med formand, næstformand, kasser osv. Det kræver en hel del frivillige at 
besætte alle disse poster. En del personer i Gesten bestrider derfor også 
mere end en post i lokale bestyrelser. for at fordele ansvaret mere ligeligt 
arbejder gesten lokalråd løbende med forskellige modeller. det er bestemt 
en høj prioritering, at få involveret endnu flere borgere i foreningslivet og 
sikre, at de engagerede frivillige får den støtte og opbakning, der er brug for. 
der er fremsat en ide om, at der dannes et underudvalg til gesten lokalråd. 
Dette underudvalg dækker det samlede behov for formand, næstformand og 

FAKtA: 
Gennemsnitsalderen for 
borgerne i Gesten er 39,6 år  
i sammenligning med 
gennemsnitalderen for hele 
kommunens borgere,  
som er 41,7 år.
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kasser for byens foreninger, således skal der kun holdes én generalforsamling 
for alle udvalg, hvor der vælges medlemmer til Lokalrådet og de mange udvalg 
en gang årligt. Det kan være et lørdags arrangement for hele familien. Alle 
udvalg fremlægger årets gang, tanker, planlagte opgaver og arrangementer. 
Alle arrangementer dokumenteres og i fælleskalenderen. Administrationen 
heraf skal der arbejdes yderligere med for at nå frem til en fornuftig løsning. 
Gesten Lokalråd fik æren af, at sidde med ved bordet, da vores nye Børne-
center skulle planlægges. Et stort aktiv for Gesten, som vi er meget stolte 
af. En styrkelse af den røde tråd i barnets opvækst fra børnehavealderen til 
og med 6. klasse. I planlægningen er der også tænkt ind, at der med tiden 
skal være en vuggestue. 
Gesten Lokalråd og Børnecenter ønsker at være endnu bedre til at inddrage 
hinanden i forskellige situationer, herunder kalenderstyring for at undgå 
sammenfald af arrangementer. 
Gestens borgere har desuden adgang til Børnecentrets faciliteter efter  
skoletid og der er mange gode lokaler, som kan benyttes til fritids- aften-
skole arrangementer, f.eks. forskellige former for håndarbejde, håndværk og 
mødearrangementer og foredrag.
Det gamle plejehjem Bøgely, er i dag omdannet til en Institution for unge 
handicappede og hedder Veum Bøg, en underafdeling af Lille Veum i 
Brørup. De unge bor der og har hver sin lejlighed. Mange af de unge har 
aktiviteter andre steder i dagtimerne. de unge mennesker er allerede blevet 
en naturlig del af bybilledet i Gesten, og vi er alle stolte over at have dem 
boende. Søren, som også bor på Veum Bøg har ofte sagt ”…selv om vi er 
handicappede, kan vi godt forstå, høre og tale selv, de fleste af os, så tal 
direkte til os, og ikke til vores hjælper, for vi kan og vil godt selv…”. Det kan 
have stor betydning for fællesskabet, at byens øvrige borgere inddrager de 
unge mennesker i arrangementer og initiativer. 
Brugerrådet er en sammenslutning af gesten pensionistforening og Bruger- 
rådet på Bøgely. Det vil sige den ældre generation i Gesten der mødes til 
foredrag, hygge, spil, udflugter og håndarbejde, undervisning og meget 
meget andet. De har til huse på ”kvisten” 1. sal på Veum Bøg og er efter- 
hånden ved at blive en meget stor forening, og har derfor ønsker om, 
evt. at kunne flytte til den nedlagte børnehave på Gyvelvej. Netop denne  
bygning ser Gesten Lokalråd dog gerne solgt til parcelhus formål. Bruger-
rådet kunne alternativt lave særlig aftale med Gesten Aktivitetscenter, netop 
med henblik på at samle byens foreningsliv her. Det vil være med til at skabe 
et liv i området og centret, og lokalrådet vil gå langt for, at skaffe egnede 
lokaler og muligheder for Brugerrådet. Mangel på p-pladser ved Veum Bøg, 
vil på denne måde også kunne løses.

Vi skal lære  
at tænke  

Anderledes! 
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Brandet: Gesten
kommunikation for alle
Det er en høj prioritering, at få brandet Gesten som en attraktiv tilflytter 
landsby. For at kunne det, kræver det først og fremmest, at vi bliver skarpe 
til at kommunikere med og mellem byens borgere. 
Gestens Borgere har i samråd med borgerne i Veerst vedtaget, at lukke 
Borgeravisen per 1. maj 2017, da det ikke har vist sig rentabelt de senere 
år. Efterspørgslen på helt friske nyheder og digitale løsninger kræver andre 
løsninger.
Facebook siden ”6621 Gesten” er velbesøgt og meget aktiv og tilmed gratis 
at benytte. Her bliver det sociale prioriteret og man får hurtig og nem adgang 
til informationerne.
Vi må dog erkende, at der stadig er en del borgere, der hverken har inter-
net tilgængelige mobiltelefoner eller sågar computere. For at nå ud til disse 
borgere kunne en iPad placeret på en stander hos købmanden være en løs-
ning. Er en borger udfordret på teknikken, vil der ved denne placering altid 
være en i nærheden, der lige kan hjælpe. 
En anden og måske parallel løsning kan være et samarbejde med Gesten 
Kirke og Menighedsrådet, om at annoncere i kirkebladet. Denne udkommer 
i øjeblikket hver anden eller tredje måned, men frekvensen kan ændres til en 
gang om måneden. Her kan der annonceres med kommende arrangement-
er, omtaler og historier fra vores by. Der kommer til tider sjove og spæn-
dende omtaler på Facebook. Disse kan med lethed også deles i kirkebladet.
i forbindelse med gesten lokalråds årsmøde, var der en introduktion til en 
ny udviklet app ”Min landsby”, som lokalrådet påtænker at købe. Denne app 
indeholder 4 hovedpunkter: 
• kalenderstyring
• samkørsel
• lokalkort
• Nyhedsportal 
En af fordelene ved denne app er, at er en begivenhed først registreret et 
sted, vil den blive lagt direkte ind på tilknyttede links. der er med andre ord 
mindre vedligehold forbundet med dette.
Byerne i den gamle Vejen Kommune, har alle store grønne pyloner ved ind-
faldsvejene beregnet til at informere om arrangementer i byerne. det er dog 
forholdsvis besværligt og dyrt at vedligeholde, da skilte skal fremstilles og 
trykkes i et stort format, for at være synlige i forbifarten. Der er derfor et 
stort ønske fra gesten til vejen kommune, om at der ved indkørsel til byen 
etableres elektroniske infotavler, som evt. kan styres fra tidligere omtalt app 
”Min Landsby”. 

sammen er vi  

stærKest!
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der kan således informeres om lokale arrangementer, men også arrange-
menter fra andre byer i vejen kommune.

Gesten invest
Det er ingen hemmelighed, at det kan være svært at få økonomien i en lille 
by som Gesten til at hænge sammen. Der kommer et årligt tilskud fra Vejen 
Kommunes landdistriktspulje, som pt. er på kr. 35.000. Når man nærlæser 
Gesten Lokalråds regnskaber, vil man kunne se, at disse penge hurtigt får ben 
at gå på. Faste udgifter, såsom kontingenter, internet, hjemmeside, forsikring, 
drift af springvand, julebelysning, PR, annoncer mv. trækker godt i budgettet. 
Gesten Lokalråd har i en del år lavet årlige indsamlinger fra de husstande, 
erhverv og institutioner, som havde lyst til at støtte op om Lokalrådets arbej-
de for byen. det var både som kontingent indsamling og indsamling til årets 
julebelysning. Det har dog ikke været iværksat de senere år, da det er et 
stort og tidskrævende arbejde, og Lokalrådet har prioriteret anderledes. Vi 
må dog sande, at byen altid mangler ekstra midler til de mange små og store 
opgaver, der altid vil være. Det er derfor bydende nødvendigt, at et udvalg 
bliver nedsat til, at udtænke muligheder for at skaffe midler til vores skønne 
lille by.
gesten lokalråd går og pusler med tanker om, at oprette et gesten invest. 
en konto til investering i byen. den kan opdeles i to områder: 
•	 Opkøb/investering i ejendomme 

 ejendommene gøres i stand og udlejes. selvopførte byggerier til  
udlejning, både lejligheder, men evt. også en ny købmandsbutik. 

•	 By-forskønnelse 
 Herunder køb af krukker/blomster til byens torv, borde/bænkesæt, 
vedligehold/drift af julebelysning, vedligehold/drift af flagalle, og 
mange andre spændende tiltag for byen.

Der er flere muligheder for, hvordan der skal komme midler i kassen.  
En mulighed kan være, at sælge aktier i byen etc. á kr. 500 pr. stk., eller 
forskellige aktie størrelser startende ved kr. 100,- kr. 200,- og slutte ved kr. 
1000,-. Dette med henblik på at gøre det tilgængeligt for alle at investere.

by-forskønnelse
Det er vigtigt, at Gesten by fremstår præsentabel og indbydende for både 
borgernes egen glæde og for besøgende, der må formodes at omtale byen 
i anden sammenhæng. 
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Mange husejere viser stor interesse for at byen fremstår præsentabel. Der er 
flotte træer igennem hele Hovedgaden, pæne fortove og en flot flagallé, som 
pryder gadebilledet ved festligheder i byen. 
Vi skal fortsat tilskynde til, at vi alle passer godt på vores fælles arealer 
og egne enemærker. Ivar Haahr og et lille udvalg har siden 2003 indført 
en årlig pris ”Miljøprisen”, som bliver uddelt til Gesten Lokalråds Årsmøde. 
Årets vinder får et diplom med en beskrivelse af, hvorfor det netop er deres 
ejendom, der er udvalgt samt en messing plade til at hænge op. En pris der 
efterhånden er præstigefyldt og er med til at højne standarden på byens 
ejendomme.

kultur
Gesten er i den heldige situation, at have Galleri Me, ejet af Gitte Knudsen. 
Et aktiv for byen, som er med til at tiltrække besøgende. Gitte kan noget, ud 
i kunstens verden og tilbyder flere gange årligt kurser inden for billedkunst. 
Fakta er, at vi har en del lokale kunstnere. Mange af dem er fritids-kunst-
nere, men der er mange lokale borgere, der kan noget med deres fantasi og 
hænder. Det vil derfor være oplagt at brande Gesten som en kunstner-by. 
Den megen kunst kunne med fordel fremvises på offentlige arealer, såsom 
gavlenden på hallen, der kunne dekoreres af lokale kunstnere. Det kunne 
gavlenden på Børnecentret ud mod torvet også. 
Der kan laves plateauer rundt i byen, hvor keramik, pileflet, beton, huggede 
sten, træskulpturer og meget andet kan fremvises. Det kan også være inden 
for design, tekstiler, læder mv., som vil kræve fremvisning inden døre. Det 
kan evt. være i glasmontre i hallens/aktivitetscentrets lokaler i Børnecentret 
eller andre offentlige steder. 
På Gl. Stadion, hvor vi er i fuld gang med at lave en anderledes bypark, vil 
der også være rig mulighed for, at fremvise kunstværker.
For at fremme kunsten for byens borgere samt børn og unge, også fra nær-
liggende byer, kan der med fordel oprettes en billedskole i Børnecentret eller 
hos Galleri Me, så interessen for kunst kan vækkes i en tidlig alder.

turisme
da gesten ligger kun 30 km. fra turistbyen Billund er det oplagt at tilbyde 
overnatningsmuligheder i form af flere B&B, hytteudlejninger, autocamper 
pladser og ikke mindst værelser på kroen.
Derudover er Gesten ofte værtsby for private fester i forsamlingshuset og 
på kroen. Nogle af disse gæster kommer lang vejs fra, og må i taxi køres til 

tæt på  

nAturen!
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nærliggende overnatningsmuligheder. Det vil være et stort aktiv for byen, at 
kunne tilbyde disse gæster flere overnatningsmuligheder.
I Gesten har vi ganske få overnatningsmuligheder i form af B&B på Skovly 
og Gesten Golf- camping og lystfisker-sø, hvor der kan camperes i camping- 
vogn, autocamper eller lejes hytter. Begge dele er godt besøgt, men flere 
bynære muligheder ville være rigtig godt for byens attraktivitet. 
Gesten Lokalråd har en ide om, at der langs med bækken på Tranestien/
Troldhedebanen ryddes nogle små lysninger helt ud til bækken, og placeres 
små hytter, evt. med en lille veranda ud over bækken. Her vil man kunne 
nyde bækkens rislen og synet ud over Gesten Kær i helt rolige omgivelser. 
Der kunne snildt være 3-5 stykker, også uden at fælde alle træerne, så der 
stadig vil være en fornemmelse af, at området er er lille skovområde. Book-
ing og forbrug kan styres via internettet. et lokalt udvalg, vil kunne stå for 
rengøring og opsyn med hytterne.
Det indhegnede område ved den gamle genbrugsplads vil være et oplagt, 
bynært og roligt område for autocampister at overnatte, tæt på kroen, køb-
manden, gl. stadion, som også snart bliver en realitet, og med stisystemer 
lige uden for døren, hvis der luftes hund. 
Der er også kun et stenkast over til hallen, hvor faciliteterne udenfor kan be-
nyttes. I den gamle materialegård, som Gesten Lokalråd har overtaget, kan 
der indrettes et lille toilet/bad, til brug for autocampister. Mange ting kan i 
dag styres via diverse apps og internettet, så evt. strøm og adgang til toilet/
bad vil kunne styres ad denne vej.

Tiltrækningskraften
bosætning og byggegrunde
Der skal altid være et udvalg af byggegrunde i Gesten. Udvalget skal som 
minimum være en alm. kommunal byggegrund i villakvarter, men vi ser også 
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gerne et udvalg af privat udstykket storparcel, og/- eller en privat udstykket 
eksklusiv parcel, i et attraktivt område til det pengestærke publikum. Det er 
vigtigt at der kan vælges imellem køb af nyt eller gammelt. 
Gesten Lokalråd har i samarbejde med Vejen Kommune for år tilbage ud-
peget et område, hvor vi påtænker at der skal være indkørsel fra Bækkevej, 
op langs hallen, for herefter at følge det levende hegn rundt om stadion op 
mod Gestenvej. Planen som Gesten Lokalråd har udpeget, består i første 
omgang af ca. 10 parceller af varierende størrelse, men alm parcelhus-
grunde. Der vil være et område med lille sø og grøn beplantning. Området 
giver rig mulighed for udvidelse med tiden, hvilket har været en vigtig faktor 
for Gesten Lokalråd, således vi har fremtidssikret en placering, som vil binde 
Øster- og Vester Gesten mere sammen, og give mere liv omkring Hallen og 
stadion. vi forventer at vejen kommune vil kunne begynde en byggemod-
ning i 2018. 
På Staushedevejen umiddelbart efter den stråtægte ejendom, er der allere-
de godkendt en privat udstykning af storparceller ned mod Gesten Å. Dette 
er dog endnu ikke realiseret. 
Angående byggegrunde til det pengestærke publikum, med en særlig god 
beliggenhed, kan vi se muligheder ud af Storkevej, på højderyggen på begge 
sider af Storkevej. En mulighed kan også være hjørnet af Gesten Kærvej og 
Staushedevejen, ned mod Gesten Å.
der er en del udlejningsejendomme i gesten, men også en stor efterspørg-
sel efter flere lejligheder. Det vil derfor være en fordel, om der kan findes 
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investorer til at opkøbe og evt. nybygge lejligheder til udlejning. En egnet 
placering kan være grunden på hjørnet af Andstvej og Hovedgaden, som 
står tom efter nedrivning.

Velkommen
Vi lægger meget vægt på, at alle tilflyttere både ejere og lejere bliver godt 
modtaget i byen, og har derfor i mange år, haft en velkomstkomite, som 
bruger deres fritid på, at besøge tilflytterne med et velkomstbrev, lidt infor-
mation om vores by og 2 gratis spisebilletter til fællesspisning i forsamlings-
huset. Gesten Lokalråd vil gerne gøre mere ud af velkomstpakken, udvide 
den med andre tiltag og gode ideer hertil modtages gerne.
Ved at vi får flere grunde til salg i Gesten, har vi også en forventning om, at 
vi i 2025 vil være vokset til 1800 indbyggere.
”Landsby på prøve” er en strategi flere små landsbyer har afprøvet med 
stor succes. En familie fra en større by, kan godt komme meget i tvivl om, 
Gesten er rette tilflytnings by. Her er det sammenholdet, naboernes fæl-
lesskab og støtte, der skal trække samt naturen, der er lige udenfor byen, 
de mange fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheden, Børnecenteret og den tætte 
placering til større byer. 
Konceptet går i bund og grund ud på, at få solgt eksisterende huse, således 
at der ikke står for mange huse til salg for længe. Ideen med landsby på 
prøve er, at byen går sammen om at udleje et hus til interesserede købere i 
3 mdr., ganske gratis. Borgerne betaler huslejen, byder familien velkommen, 
inddrager familien i byens aktiviteter, følger familien til fællesspisning, til idræt 
i hallen, byder på kaffe og snak om byen, eller hvad man kan blive enige om. 
et udvalg står for opgaven. sponsorer, borgere og foreninger giver lidt til 
kassen i form af penge, gratis prøvetimer, gaver i form af aftensmad, kaffe/
kage, udlån af bil om nødvendigt osv. Mulighederne er ubegrænsede.

byen og naturen
I Gesten har vi længe haft et ønske om, at koble Troldhedebanen sam-
men med Bække og Veerst, det vil vi arbejde frem mod at få gennemført. 
endvidere skal vi sørge for at vores eksisterende sti Tranestien, fortsat 
bliver vedligeholdt og passet så den til alle tider er tilgængelig og fremstår 
præsentabel. Endvidere er der ønsker om, at der bliver etableret flere stisys-
temer i og omkring Gesten. Det kan både være gangstier, men cykelstier har 
også været efterspurgt. En arbejdsgruppe til opgaven vil derfor blive en høj 
prioritering.
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Gesten ligger i et meget naturskønt område. Vi har skove, plantager, søer, 
agre, moser og heder rundt omkring os. Vi skal være meget OBS på, at 
passe godt på vores skønne natur. håbet er derfor også, at der kan ned-
sættes et lille udvalg, som vil arbejde med en årlig oprydning langs veje og 
stier, evt. i forbindelse med landsdækkende affaldsindsamlinger. Men vi kan 
komme langt, hvis alle husker at medbringe affald til nærmeste skralde-
spand, i stedet for at smide det i naturen.
Arne W. Christensen har i sin tid, været med til at etablere Tranestien, og 
er også mand for, at holde opsyn med stien. Ca. 1 gang årligt bliver der 
således indkaldt mandskab til småreparationer langs stiforløbet. på en rejse 
i udlandet fik Arne også ideen til, at vores børnehave/SFO skulle dekorere 
små hjerter, udskåret i træplade. Alle disse hjerter dekorerer nu på træer 
langs en del af stien, man kan vel med rette kalde den del for ”hjertestien”.  
Det vil være rigtig fint, at der løbende bliver fremstillet nye hjerter til at ud-
skifte gamle udtjente hjerter.

Gl. stadion
I mange år, har der i Gesten været et stort ønske om, at omdanne Gl. Stadion 
(i hjertet af Gesten) til en kælkebakke, i stedet for en hundelufteplads, og en-
kelte boldspil i fritiden. Nogen havde den opfattelse, at når vi nu var i mangel 
på byggegrunde, var det oplagt at benytte denne fantastiske grønne plet i 
byens centrum til dette. Flertallet var heldigvis af anden opfattelse, hvis først 
denne skønne plet i Gesten var væk, var det for bestandigt. Gesten Lokalråd 
greb bolden, og satte en høring i gang på FB. Her kom rigtig mange forslag 
frem på, hvad der kunne laves i Gl. Stadion. Arkitekterne MOOS + LOOFT 
blev sat på opgaven, og fik tegnet en rigtig fin og anderledes park, hvor de 
fleste ønsker kunne indfries. Det stod dog hurtigt klart for udvalget, at en 
helt almindelig bypark med stier, bænke og lidt bede, ikke var en mulighed, 
hverken hvad angik godkendelsen hos Vejen Kommune, men også hvis vi 
tænker længere frem og skulle i gang med at søge fonde. Beskeden lød  
”…sådan en park vil alle byer have, hvis i skal komme i betragtning, skal det 
være noget anderledes…”. Projektet er derfor endt med at være anderledes. 
en skøn park for alle aldre. hovedindgangen vil starte ved stadionalle, og det 
første man møder, er et langt træ dæk/sti, der fører direkte til centrum. Der vil 
også være indgang fra Gesten Kro og over for Min Købmand. Hele projektet 
er baseret på at være bæredygtigt og energirigtig. Co2 neutral ved at genan-
vende det meste af jorden, der graves væk. Jordvarme til opvarmning i byg-
ning, solceller til belysning, opsamling af regnvand i form af tørvetag på byg-
ningen og opsamling i sø samt et mindre pilerenseanlæg til kloak opsamling. 
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Et område er øremærket til Gesten Børnecenter til etablering af lille mini-
park med små huse til forskellige små vilde dyr som, pindsvin, sommerfugle,  
fuglehuse, bistader og meget andet. Et asfalteret stiforløb forgrener sig rundt 
i hele området, rundt om træer og søer, nogle steder bredt, med mulighed for 
at opstille bænke eller kunstværker, andre steder smallere, men alle steder så 
bredt at kørestole, barnevogne mv. kan komme rundt. 
Et stiforløb, hvor man ikke ved, hvad der venter rundt om hjørnet. En (i første 
omgang kælkebakke) bakke, hvor overskudsjord samles, man kan sidde på 
plateauer og kigge over området, eller ned på midtpunktet, hvor der kan op-
føres teater eller små koncerter. Områder med frugttræer, områder med roser, 
områder med buske og hvad vi nu kan tænke, nede ved huset små højbede 
med urter til fri afbenyttelse, når man sidder og spiser sin medbragte mad. 
Midtpunktet, hvorfra tre hovedstier grener sig ud fra i forskellige retninger, 
ja det er her man samles fra byen. Der kommer et lille fint træhus med tørv 
på taget og overdækket terrasse. Huset skal indeholde et lokale, som kan 
rumme en skoleklasse elle andre interesserede, med et lille tekøkken. der 
skal være toiletter, som naturligvis også kan benyttes af handicappede, 
samt et depotrum. Pladsen rundt om huset bliver belagt med hårdt stenmel. 
I et område bliver der sat galvaniserede jernstolper op, hvor der kan op-
sættes læ-sejl. Her kan man ”hænge ud” og mødes med naboer, venner el-
ler andre og nyde sin medbragte kaffe/mad. Der vil være flytbare bål-steder 
til rådighed, så der kan medbringes kød til grillen. 
Der vil være en sø til opsamling af regnvand, den vil være dyb midt på, men i 
området vil der også være fladt og trædesten, så man kan få fornemmelsen 
af at gå på vandet. 
Om vinteren vil man kunne skøjte på søen, hvis det er frost naturligvis. Flere 
steder rundt om søen vil man kunne få en fornemmelse af, at stå ovenpå 
vandet, hvor stisystemet er omdannet til træ og et plateau er lavet ud over 
vandet. Der vil være en bæk, hvor der skal løbe lidt vand, bækken bliver 
lavet i materialer der kan holde til, at der bliver klatret rundt på det. Der vil 
være et område med bælgende græs, hvor man kan tumle eller rulle. Her 
vil der desuden også blive opstille galvaniserede jernpæle til at ophænge 
hængekøjer. Der vil komme et udsigtstårn på ca. 5 meter, hvor også solceller 
til strømforsyning bliver monteret.
Der skal være områder, hvor lokale kan inddrages i planlægningen og pleje 
f.eks. området for Børnecentret, de forskellige bed-områder, og pasning/
vedligeholdelse af området og bygningen i det hele taget. Materialerne har 
en væsentlig holdbarhed og kræver et minimum af vedligehold.
Parken er et sted, hvor fantasien udfordres og indbyder til naturlig leg. Alt 
i parken kan tåle at blive leget på og med. dog skal der ikke spilles bold i 
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GESTENS GRØNNE HJERTE

I Gesten er man tæt på naturen - den ligger jo rundt 
om hele byen. Men inde midt i byen ligger en 
skattekiste fyldt med oplevelser....

Idé
Gl. Stadion transformeres til et moderne aktivitetsom-
råde, hvor byparken, gadekæret og naturområdet 
nyfortolkes. Vi har kaldt det Gestens Grønne Hjerte – 
men kun indtil der findes et godt navn til stedet. 

Flere indgange fører ind og man mødes, løber, går 
forbi eller er på vej i skole. Altid kommer man lige 
forbi det centrale område med Gestenhuset og den 
store terrasse. Her mødes man – og stierne stråler ud 
herfra.

På ture i området er der tilbud om oplevelser og 
aktiviteter i rum med forskellige karakterer

Elementer og funktioner
Gestenhuset og tårnet er markante pejlemærker og 
mødesteder 

I filosofgangen bevæger en asfaltsti sig ind og ud 
mellem de gamle træer og inviterer til en frisk løbetur 
eller løb på rulleskøjter. 

Solrige plæner, kælkebakke, en frugtlund med 
flimrende skygge og en oplevelsesskov er nogle af 
attraktionerne. 

Oplevelsen af vand er både et attraktivt element, 
men også en foranstaltning der kan optage 
regnvand så resten af området kan holdes tørt. Om 
vinteren løber man på skøjter

På bakken er der indbyggede trin der kan anvendes 
til siddepladser og leg. På græsset er der mulighed 
for optræden eller afbrænding af sankthansbål.  

Drift og økonomi
Elementer og udstyr er etableret af holdbare 
materialer der sikrer billig drift. Driften er i øvrigt ret 
simpel og vil for en stor del kunne udføres af frivillige. 

Anlægget kan rumme demonstrationsanlæg, 
etableret af leverandører hvis interessen kan skabes. 
Det kunne være regnvandshåndtering, piledyrkning, 
miljørigtig pleje mm.

Budget for realisering af forslag 
(alle beløb ekskl. moms):

Samlet byggesum med håndværker-
udgifter og vareleverancer.
Heraf er bygning anslået til 1.000.000 kr.  

Projektering, landinspektør, 
administration mm. 
I alt     

Der er ikke indregnet evt. arealerhvervelser i budgettet.

3.500.000 kr.

3.925.000 kr.
425.000 kr.

Landskabsarkitekter MDL - moos-looft.dk 

GESTENS GRØNNE HJERTE
       

          ...har rum til alle
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parken, da denne aktivitet er tilgængelig flere andre steder i byen. Adgang 
via kroens p-plads i hjørnet har også været vigtig, da vi håber at det kan øge 
trafikken ved kroens gårdhave og dermed bidrage til kroens succes.
Vi er i gang med et lokalt firma omkring at udarbejde en app til styring af 
nedfældet lys på asfaltstien rundt om parken. Endvidere er vi i gang med at 
forhandle med lokale virksomheder om rabatter, der kan udgøre det for en 
del af egenbetalingen i parken. 
Hele projektet forventes af koste kr. 5.000.000,- + moms.
Næste step er en hel præcis udregning af budgetterne og ansættelse af en 
fundraiser til at søge fonde om midler, idet vi forventer at hele projektet skal 
finansieres af fonde og lokal hjælp, som er lig med egenbetaling.
Denne park vil blive noget, som ikke andre har og vil kunne sætte ny stand-
ard for kommunen. Kan vi tiltrække flere turister, vil parken også være en 
magnet for disse gæster.

Det stærke erhvervsliv
Vi skal være opmærksomme på, at sikre at der altid er gunstige forhold 
og muligheder for vores eksisterende erhvervsliv og nye iværksættere. Op-
bakning og støtte af erhvervslivet er afgørende. 
Gesten ligger godt i forhold til motorvej E20 og med de kommende østlige 
ramper, vil det være oplagt at Vejen Kommune påtænker, at opkøbe jord 
med henblik på udstykning til erhvervsgrunde, som vil kunne sælges langt 
billigere end i Vejen, og med mulighed for at komme lige så hurtig eller hur-
tigere til motorvejen, end fra erhverv øst/vest i Vejen. 
Vi vil sikre, at kommunen fortsat mindes om de oplagte muligheder i retning 
mod gesten. 
I og omkring Gesten har vi mange små og mellemstore erhverv. Ifølge stati-
stikkerne har vi 263 ind pendlere (arbejdssted i området, bopæl udenfor), 
og 392 dagbefolkning (beskæftigede med arbejdsplads i området), hvilket 
svarer til, at antallet af personer som arbejder i området, ligger på 50% af 
det samlede antal beskæftigede personer der bor i området som i alt er 771 
personer. Med andre ord, vi har mange lokale arbejdspladser. Vi skal der-
for også blive meget bedre til i Gesten Lokalråd, at have dialog med vores 
lokale erhverv. Høre hvad der rører sig og hvilke tanker erhvervene gør sig. 
Ved fælles fodslag kan vi gøre meget og det er ønskeligt, at byens borgere 
støtter stærkt op omkring erhvervslivet for at sikre en god fremtid for vores 
lokale virksomheder.
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Din og min købmand
Gesten har en driftig og god købmand ”Min Købmand”. At have en daglig-
varebutik i en by som Gesten, er et kæmpe aktiv og udover den nemme 
tilgang af dagligvarer for byens borgere, giver det også det øvrige erhvervs- 
og foreningsliv mange muligheder og stor fleksibilitet. 
købmanden er udfordret på butiks- og udenoms arealerne og parkerings-
mulighederne er begrænsede. Gesten Lokalråd har derfor en drøm/ide om, 
at sikre butikkens eksistens på 10 års sigt, ved at byens borgere kunne 
få mulighed for at med-investere i en ny butik, som kan placeres ud til 
gestenvej i forbindelse med udstykningen af nye kommunale byggegrunde. 
I forbindelse med den nye købmandsbutik skal der ind-tænkes plads til en 
lille cafe, pizzaria el lign. Der skal også være tankanlæg evt. et go more 
overjordisk tankanlæg. 
Alternativt kan den også have en god beliggenhed på Andstvej i den tidligere 
støttemiddelcentral, som ejes af Ivar Haahr. Her er der gode p-forhold, det 
ligger tæt op ad Gestenvej, og kan derfor også tiltrække forbipasserende. 
Den fælles investering vil have til formål, at sikre borgernes interesse og 
støtte til butikkens succes. En dagligvare butik i byen har stor betydning for 
byens tiltrækningskraft. 

Trafik
Kollektiv trafik
Vi har busrute 284 som forbinder Vejen – Bække – Grindsted på hverdage 
og den lokale busrute 576 der forbinder Vejen – Gesten – Veerst på skole-
dage så det passer med skoletiderne. gestens borgere er udfordret på ikke 
skoledage og skoleferier, da der ikke er nogen mulighed for transport på rute 
576. Endvidere er der udfordringer i aftentimerne, hvor der ikke er nogen 
form for kollektiv trafik, der kan passe med aftenskoler, idræt i Vejen mv. 
For mange familier er det derfor nødvendigt at have egen bil og mange har 
også to biler, for at få det til at hænge sammen. Selvom Flex-trafik er en 
mulighed, så er behovet for mere fastlagt kollektiv trafik større. 
I Gesten har vi drøftet flere former for transportmuligheder. 
•  En kan være, at vi benytter os mere af samkørsel f.eks. via portalen Go 

More eller andre muligheder. 
•  En anden kan være, at vi investerer i vores egen handicapvenlige mini-

bus, som man kan bestille til den tid man gerne vil frem. 
• En tredje kan være, at Sydtrafik bruger mindre busser, som må for-

ventes at være billigere i indkøb og drift, således der kan indsættes 

Vi skal alle være med til at forme   

Gestens Fremtid!
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flere kørsler. Om dagen efter fast timeplan, om aftenen, ikke skoledage, 
skoleferier mv. som tilkalde bus.

Trafiksikkerhed
I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen har Gesten Lokalråd deltaget ak-
tivt i høringsfasen, og indsendt mange forslag til forbedringer i og omkring 
gesten. nogle forslag er ikke prioriteret i første omgang, medens andre 
allerede er forbedret og andre er prioriteret i fremtidig planlægning.
Krydset Andstvej, Gestenvej og Krogslundvej er ændret fra ubetinget vige-
pligt til fuld stop.
De 2 projekter i skemaet til venstre er bekræftede i ”Cykelruteplan 2016 – 
2019” og vil derfor blive realiseret. Gesten Lokalråd anser begge projekter 
for at være til stor fordel for trafikken og særligt de bløde trafikanter i og 
omkring gesten. 

Definition: 2 minus 1 veje er strækninger med et kørespor til bilisterne, men 
hvor der er dobbeltrettet færdsel. 2 minus 1 strækninger etableres ved af-
stribning af 2 kantbaner til cyklister og fodgængere indenfor eksisterende 
vejareal. Den smalle kørebane bevirker, at kantbanerne skal benyttes som 
vigeareal, når to biler møder hinanden.
2 minus 1 veje er en forholdsvist ny vejtype i Danmark. De hidtidige erfaringer 
med vejtypen i Danmark viser, at vejtypen øger cykeltrafikken, og at cyklister 
føler sig forholdsvist trygge ved at færdes langs 2 minus 1 veje. 
Erfaringen viser desuden, at 2 minus 1 afmærkning bevirker, at trafik-
mængden falder, når der etableres 2 minus 1 afmærkning, da en del af bilis-
terne finder alternativ rejserute.
Stitypen er meget udbredt i Holland, hvor man i høj grad udnytter stitypens 
mulighed for at skabe trygge forhold for cyklister på mindre trafikerede 
strækninger i landområder, hvor etablering af større anlæg ikke er økonomisk 
realistisk.
erfaringsmæssigt koster udførelsen af 2 minus 1 afmærkning 100.000 
- 250.000 kroner pr. kilometer. Dette er inklusiv eventuelle hastigheds-
dæmpende tiltag på strækningen. 2 minus 1 strækninger er derfor en 
forholdsvis billig projekttype.
teknik & miljø anbefaler, at 2 minus 1 afmærkning kan anvendes i det åbne 
land på strækninger med lave trafikmængder. Generelt anbefales 2 minus 
1 afmærkning kun på strækninger, hvor kørebanen er mellem 4,75 meter 
og 6,0 meter. Da 2 minus 1 afmærkning i åbent land kræver nedsættelse af 
hastigheden, anbefaler Teknik & Miljø, at der ikke anlægges for lange stræk-
ninger med 2 minus 1 afmærkning - medmindre bilisterne har en rimelig 
alternativ rejserute mellem endemålene… ”

2 minus 1 strækning mellem  
Gesten og Bække langs 
Staushedevejen

2 minus 1 strækning mellem 
Gesten og Veerst (Ravnholt) 
langs Stilundvej

Vurdering Teknisk: 2 point, potentiale: 6 point, 
samlet 8 point.

Teknisk: 0 point, potentiale: 7 point,  
samlet 7 point.

Længde 6,3 kilometer 3,5 kilometer

Projekt- 
baggrund

der er en del pendling mellem gesten 
og Bække - også skolependling.  
Forbedring af forholdene for bløde  
trafikanter kan understøtte øget 
cykelpendling

Forbedring af forholdene for bløde  
trafikanter kan give øget cykeltrafik,  
da Gesten og Veerst ligger forholds- 
vist tæt.

Administrative 
bemærkninger

- Strækningen vurderes godt egnet til 2 
minus 1 udformning. der er alternativ 
forbindelse for bilister mellem gesten  
og lunderskovvej via gestenvej

eksempel på 2 minus 1 vej
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GESTEN Lokalrad

Vi håber, at alle, “gamle” og “nye”  
i fællesskab fortsat kan gøre Gesten  

til et godt sted at bo, at arbejde og at være. 

Hver især kan vi gøre en stor indsats,  
men sammen står vi stærkest. 


