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Visionsplan for Bække  
Velkommen til Bække – Danmarks bedste flække. 

I januar 2016 afholdte Vejen Kommune inspirationsdag på Rødding Højskole, hvor også Kommunens 

Landsbyanalyse blev præsenteret. På baggrund af denne landsbyanalyse, samt de ønsker borgerne i 

lokalsamfundet måtte have, skal Lokalrådet udarbejde en visionsplan for området, som skal ses som et 

aktivt arbejdsredskab for lokalsamfundet – borgerne, lokalrådet, foreningerne, institutionerne og erhvervet 

samt Vejen Kommune. 

Under overskriften ”Hvad gør Bække til Danmarks bedste flække for Børn & unge – Familielivet – De 

voksne – de ældre og Turisterne” havde lokalrådet inviteret til borgermøde Søndag den 3. april 2016 fra 

10.00-14.00 og omkring 63 voksne og 20 børn havde takket ja til invitationen. 

I løbet af de 4 timer var der en livlig snak rundt ved bordene hvor der fokus på ”Hvad er det der gør Bække 

til Danmarks bedste flække i dag? ” og ”hvad skal der til at vi også i morgen og om 10 år er Danmarks 

bedste flække for de forskellige grupper??” Der kom rigtig mange forslag frem til hvordan vi kan udvikle 

Bække til fortsat at være Verdens bedste flække og med udgangspunkt i disse forslag og de ønsker 

forskellige foreninger i byen er der i samarbejde på tværs af de forskellige foreninger blevet udarbejdet 

denne visionsplan. 

Bække i dag. 

Bække er det største lokalsamfund nord for motorvejen i Vejen Kommune. I vores område har vi 

Flexinstitution fra 0-6 år, skole fra 0. klasse til 9. klasse, dagligvarebutik med håndkøbsudsalg-bagerudsalg-

postbutik, hal med motionscenter, pizzeria, bodega, kro, ældrecenter samt et mangfoldigt erhvervsliv med 

rigtig mange selvstændige erhvervsdrivende primært indenfor håndværk og landbrug. 

Bække har en unik beliggenhed midt på Hærvejen fra Viborg til Slesvig samt midt på kyst-til-kyst –stien fra 

Vejle til Blåvands Huk. Vores placering på den jyske højderyg gør, at vi har en meget afvekslende natur. 

Bækkes placering gør, at vi har offentligt trafikforbindelse dagligt mod alle 4 verdenshjørner, hvilket også er 

med til at gøre Bække til en attraktiv by 

 Nord – Billund og Grindsted 

 Syd – Vejen 

 Øst – Kolding og Vejle 

 Vest – Esbjerg  

 

Borgerne beskriver Bække som Danmarks bedste flække, som blandt andet byder på 

 Fællesskabet – man møder ofte nogle man kender - et godt sammenhold i byen. 

 En meget central beliggenhed i forhold til motorvejsnet, arbejdspladser og uddannelsesmuligheder 

 Billige byggegrunde og boliger og dermed lavere leveomkostninger. 

 Lokal indkøbsmulighed  

 Gode pasningsmuligheder fra 0-6 år, både dagpleje og flexinstitution. 



 En god skole fra 0.-9. klasse, som ligger i blandt top 3 af skolerne i Vejen Kommune. 

 Et plejecenter, der er kåret til Årets arbejdsplads med omkringliggende ældre boliger og flere 

forskellige aktivitetsmuligheder for efterlønnere og pensionister   

 Hallen med motionscenter og sportspladsen 

 Mange forskellige foreninger, der tilbyder en bred vifte af muligheder. 

 Sportsaktiviteter både ude og inde 

 En af Danmarks største spejdergrupper målt i forhold til indbyggertallet. 

 Anlægget, en grøn oase med springvand, sø og legeplads. 

 Klubhus med en fantastisk fodboldbane 

 Forskellige arrangementer i løbet af året – kirken, byfest, foredrag, sang m.m. 

 En historisk og turistmæssig perle 

   

   
 

 

Visionen for Bække frem mod 2026 
Visionen for Bække og omegn er at vi også i fremtiden vil være et aktivt og attraktivt sted for borgere i alle 

aldre og med forskellige behov. 

I 2030 vil vi gerne, at Bække fortsat er den største by nord for motorvejen i Vejen Kommune. Byens 

størrelse berettiger, at der er gode pasningsmuligheder for 0-6 år og en velfungerende og tidssvarende 

skole fra 0.-9. klasse.  

 

Strategi frem mod 2026 
På Borgermødet kom der rigtig mange forslag frem som indgår som en del af Bækkes strategi frem mod 

2026. For at alle ideerne ikke bare bliver tomme ord bliver der nedsat forskellige mindre arbejdsgrupper, 

som bliver en blanding af foreningsrepræsentanter, foreningsarbejdsgrupper og arbejdsgrupper med 

borgere i byen, som brænder for lige netop det projekt. Derfor beskrives der nedenunder i store træk hvad 

det er, der vil blive arbejdet med i forskellige arbejdsgrupper frem til 2026.  

 

 



1. Velkommen til nye Borgere 
Vi har de seneste år fået et større område med almennyttige boliger, der er flere huse til salg og med 

de lavere boligpriser er vi et attraktivt område for mange og vi ser samtidig en stigning af antallet af 

borgere fra andre lande, der bosætter sig i byen. Vi ser det som en vigtig opgave for byen, at få 

integreret alle tilflyttere i vores lokalsamfund hurtigere end det sker i dag og dermed få dem til at føle 

sig velkomne og blive en del af vores samfund. 

 

En arbejdsgruppe vil derfor arbejde med at vi får 

1.1 Udarbejdet en velkomstpakke til nye borgere i byen med oplysninger om stort og småt i byen. 

1.2 Organiseret og dannet hjælpegrupper til byens borgere. Det kan være borgere som endnu ikke kan 

sproget og derfor kan have svært ved at begå sig fuldt ud i byen og i kommunen. Det kan være borgere 

der kan have brug for hjælp til små daglige praktiske problemer – skifte en pære eller andre ting. 

Menighedsrådet har tilbudt at stille menighedshuset til rådighed, som base. 

 

2. Kommunikation i byen 
I dag har alle foreninger og institutioner hver især en hjemmeside, hvilket kan gøre det svært for 

borgerne i byen at finde de rette informationer og blive orienteret om forskellige arrangementer, da 

der er så mange sider, der skal holdes øje med.  

 

En arbejdsgruppe vil derfor arbejde med 

2.1. At få lavet en fælles hjemmeside for alle foreninger. 

2.2. At lave en fælles arrangement kalender så vi mindsker sammenfald af forskellige arrangementer. 

2.3. At få etableret formandsmøder ca. 4 gange om året, hvor formænd mødes og samarbejder omkring 

udviklingen af byen til gavn for alle. 

2.4. At få fælles info tavle flere centrale steder i byen – i dag har vi en i brugsen. 

2.5. At få brandet Bække på en positiv måde i de offentlige medier. 

 

3. Turisterne 
Bække ligger i et smørhul af historiske og turistmæssige attraktioner. Med en 

unik placering midt på Hærvejen fra Viborg til Slesvig samt midt på kyst-til –

kyst-stien fra Vejle til Blåvands Huk. Herudover har Troldhedebanen gået 

igennem Bække. Rundt omkring og i Bække er der historiske attraktioner fra 

bronzealderen, Vikingetiden og istiden. Alt dette gør Bække til et populært 

turistmål især for vandrere om sommeren.  

 

En arbejdsgruppe vil derfor arbejde med at  

3.1. Lave bedre skiltning rundt i byen omkring byens seværdigheder og historie  

eks. Klebæk Høje, Hærvejen, Troldhedebanen. 

3.2. Skabe nye overnatningsmuligheder i og omkring byen - måske Hærvejens vandrehjem.  

3.3. Markedsføring af byen eks. via www.haervej.dk og udviklingsvejen. 

http://www.haervej.dk/


3.4. QR med link til byens hjemmeside på portalerne og ved turistinformation, hvor der kan 

læses og høres forskellige informationer om byens historie, evt. også med mulighed for 

udlån af cd i brugsen/turistkontoret.  

3.5. Oversigtskort ved by portalerne med vores attraktioner og et ”her er du”. 

3.6. Bedre skiltning til tidstavlen på konfirmandhuset og andre attraktioner. 

3.7. Vi skal kunne tilbyde vores turister især i sommerperioden mulighed for at købe mad 

og drikke. 

3.8. Opbevaringsbokse til bagage ved turistkontoret 

3.9. Cykeludlejning til hærvejens vandre og andre som vil på opdagelse rundt i og omkring 

byen. 

        

         

4. Stier 
Igennem tiden er tidligere stier i området tilvokset og benyttes meget sjældent i dag. 

 

En arbejdsgruppe vil arbejder med at  

4.1 Genåbne og etablere nye stier i området til både gående, løbere og hvis muligt til mountainbike. 

 Bække mark 

 Bække mose 

 Troldhedebanen 

 Gispel mose 

 Stil til golfbanen 
 

 

 



5. Bymidten 
Bymidten omkring den gamle rutebilstation, brugsen, skolen, hallen er en samlet stor grå masse, med 

mange parkeringspladser, hvilket efterlader et indtryk af byen som en kedelig grå masse og Bække er 

meget mere end det.  

 

En arbejdsgruppe vil derfor arbejde med  

5.1. Forskønnelse af bymidten og gøre den mere grøn hele året rundt eks. p-plads ved skolen 

5.2. Forskønne grus parkeringspladsen overfor den gamle rutebilstation til et grønt fælles område, 

gerne med noget overdækning så også vores turister kan tage et hvil i tørvejr. 

5.3. Flere bænke rundt i byen, der skaber liv. 

5.4. Vedligeholdelse af private og kommunale arealer. Motivere folk til at holde facader mod vejen 

(ukrudt, oprydning, blomster) evt. byde ind med hjælp 

5.5. Undersøge mulighederne for en landsbypedel 

 

 

 

 

 

 

6. Veje rundt i byen 

Lokalrådet vil henvende sig til Vejen Kommune og få dem til at se på nedenstående forhold. 

6.1. Undersøge mulighederne for at skabe bedre 

oversigtsforhold fra sideveje rundt i byen. 

6.2. Bedre skiltning i krydset 

Vorbassevej/Vestergade/Møllevej evt. ændring af 

krydsets udformning, da der blandt bilisterne er tvivl 

om hvilken slags kryds der er tale om pga. 

udformningen. 

6.3. At vi kan få etableret et fodgængerovergang ved 

anlægget – Lindecenter. 

 



7. Byudvikling 
Uden udvikling går byen i stå, det er derfor vigtigt at vi hele tiden arbejder på at få udviklet byen i 

samarbejde med relevante samarbejdspartnere. 

 

7.1 Henvendelse til Vejen Kommune om muligheden for at få byens flexinstitution, der i dag er fordelt 

på 2 afdelinger samlet på en og samme matrikel. Det vil skabe større sammenhæng, en bedre 

udnyttelse af de pædagogiske kompetencer og derved større læring samt give Vejen kommune en 

driftsbesparelse. 

7.2 Henvendelse til Vejen Kommune for at få byggemodnet flere byggegrunde i byen, lige nu er der kun 

1 ledig byggegrund i byen. 

7.3 I samarbejde med Vejen Boligforening igangsætte en proces omkring at skabe større og moderne 

ældreboliger til ægtepar. 

 

8. Anlægget    
Bække anlæg er en fantastisk grøn oase som bruges af alle i byen og som har en skøn beliggenhed ved 

byens plejecenter, ældre boliger og ikke langt fra en af byens børnehaver.  

Bække anlæg blev i 1942-1943 tegnet af Aksel Olsen fra Geografisk have i Kolding som Bække 

Stadionanlæg. I dag er er anlægget opdelt i 3 boldbaner og et klubhus som drives af Bække 

Sportsforening og i selve anlægget (det rekreative område) som drives af Bække Borgerforening.   

I anlægget står havfruespringvandet som er et af Niels Hansen-Jacobsen fineste arbejde i granit.  

 

I de senere år har anlægget oplevet en renæssance, hvor sø, stier og dele af anlægget er forskønnet og 

renoveret. Der er etableret stier og udsigtsterrasser som er ældre- og handicapvenlige. Der er opstillet 

borde, bænke og etableret et shelterområde med mulighed for overnatning. Målet er at give lokale 

borgere og besøgende mulighed for at forene ude liv og dejlig natur med kunst, rekreation og tid til 

eftertanke men også give muligheder for bevægelse, leg og læring, fitness og genoptræning – for børn, 

unge og ældre.  

   



Borgerforeningen og Sportsforeningen arbejder videre med de planer de allerede har gang i og som 

omfatter 

8.1. Klubhuset renoveres eller der bygges nyt. 

8.2. Offentlig tilgængelige toiletter. 

8.3. Anlægget gøres færdig i forhold til de udviklingsplaner, Bække Borgerforening har med et 

aktivitetsområde bestående af forhindringsbane, gynger, legetårne med rutsjebane, klatrevæg, 

svævebane, redskaber til leg & læring, outdoor fitness for voksne og træningsaktivitet for de ældre. 

8.4. Renovering af Niels Hansen-Jacobsens springvand fra 1920’erne 

8.5. Undersøger muligheden for at skabe overnatningsmuligheder for autocampere. 

    

 

 

9. Hærvejshallen 
Hærvejshallen blev bygget af borgerne i byen og indviet i 

1974. Udover almindelig mindre vedligeholdelse af hallen er 

der siden opførslen kun sket mindre funktionsmæssige 

forandringer med hallen, idet man på et tidspunkt 

inddragede mødelokalet i forhallen til motionscenter. 

Hærvejshallens brugere er i formiddags og tidlige 

eftermiddagstimer den lokale folkeskole, og en enkelt time 

til henholdsvis ældre gymnastik og Børnehaven. I 

eftermiddagstimerne og aftentimerne er vores brugere 

Byens sportsforening. 

Generelt på landsplan er interessen for holdsport dalende. I Bække er vi så heldige at de traditionelle 

idrætter som håndbold, fodbold og badminton stadig dyrkes – men vi oplever en stigning i 

efterspørgslen på mere individuelle idrætter, hvor brugeren betaler for de gange de kommer. I 

perioden fra september til marts måned, som traditionelt er de måneder indendørs sporten dyrkes, er 

der ikke mange ledige haltider tilbage, hvilket vanskeliggør at vi kan tilbyde andre sportsgrene. 

Med den nye skolereform er der mere fokus på at inddrage bevægelse i undervisningen. Bække skoles 

gymnastiksal er ikke tidssvarende i forhold til bl.a. badefacilliteterne. 

Hærvejshallen er kommet med i et udviklingsprojekt der hedder ”I omklædningsrummet” bag står 

firmaet LandLabDk og som er sponsoreret af Landdistriktspuljens Forsøgsmidler. 

 



Hærvejshallens bestyrelse arbejder videre med      

9.1. Udvidelse af hallen med en halv hal. 

9.2. Udvidelse af hallen med et større motionsrum 

9.3. Udvidelse af hallen med et mindre lokale til eks. dart. 

9.4. Flytning af cafeteriet til en mere central placering i bygningen 

9.5. Renovering af omklædningsrummene og toiletterne 

9.6. Skabe attraktive udendørs arealer til selvorganiseret sport og aktivitet eks. parkour, basketball, 

skateboard m.m. 

9.7. Mulighed for at etablere ”Hærvejens vandrehjem” i forbindelse med hallen – evt. i Møllebo’s 

bygning. 

 

10. Fritidsaktiviteter 
Bække tilbyder allerede i dag en lang række forskellige attraktive muligheder for fritidsaktiviteter.  

Der blev ytret ønske om nedenstående fritidsaktivitetsmuligheder, som de forskellige foreninger med 

tiden kigger på. 

 

10.1 Hundeskov 

10.2 Rickshaw med elmotor til byens plejecenter 

- Kør en tur med de ældre i byen og evt. med mulighed for udlejning. 

10.3 Udvikle Gymnastikken 

- For både børn og voksne 

-  Hvordan får vi erhvervet ledere?? 

         10.4 Etablere en løbeklub 

         10.5 Etablere en mountainbike klub  

10.6 Bibliotek – i dag har vi biblioteksbussen fra Vejen Bibliotek, der holder ved den gamle 

rutebilstation en gang i ugen, men borgere der er sent hjemme i hverdagen har ikke mulighed for at 

benytte sig af den. Undersøge muligheden for at genetablere en biblioteksfilial med udlån via 

sygesikring et sted i byen eller evt. aflevering og afhentning i brugsen. 

 


