
 
Som ringe i vandet – udvikling af Vonge-Kollemorten   september 2016  

 

Aktivitets og overnatningscenter ved Hærvejscentret 

Vi vil etablere et overnatningssted tæt på naturen, som bliver omdrejningspunkt for udflugter i den Nord-

østlige del af Vejle kommune. 

Turisme på Hærvejen er en vigtig faktor, da flere og flere vandrer, blandt andet på Hærvejen, hvor vores 

område er unik i forhold til Det Store Vandskel. 

Ønsket er, at såvel turister som lokalbefolkningen skal gå/cykle/ride/køre på opdagelse i vores område, og 

gerne blive ”en dag ekstra” – for her er nok at se på. 

Vi vil gøre det nemt at finde vej, og etablere en ny skov – ikke en traditionel skov, men en ”skilte-skov” som 

viser vej til alle de attraktioner der er i vores område. På sigt også ved hjælp af app’s og andre elektroniske 

medier, som er i heftig fremgang. 

Overnatning vil primært skulle være ved Hærvejscentret, hvor der i forvejen er hytter. Der skal etableres 

flere overnatningsmuligheder, primitive hytter, hvor fantasien egentlig kun sætter grænsen, dog vil vi gerne 

lave nogle hytter som huskes, så fortællingen om vores område spreder sig ”som ringe i vandet”.  

Derudover vil vi skabe et samlingssted for turisterne, men også for lokalbefolkningen, et samlingssted i 

form af et udendørs forsamlingshus er planen. Langhuse blev desuden brugt i Hærvejens ungdom, så ideen 

om lave et samlingssted giver god mening, synes vi. 

Omkring etablering af plads til autocampere, så trækker vi gerne det ud af projektet, da vi er med i et andet 

projekt herom (i samarbejde med Peter Sepstrup) 

Økonomien i Kollemorten projektet ser således ud: 

Hytteudlejning/teltplads (indtægt de seneste år)  kr. 30.000,- 

Udgifter til vedligehold/renholdelse af hytter, græsslåning mv.  kr. 11.500,- 

Annoncering til Pilgrimsvandrere   kr.   2.500,- 

Etablering af nyt opbevaringsrum mv. har kostet en del de sidste par år. 

Lokale midler     kr. 10.000,- 

Landdistrikspuljen er søgt (har ikke fået svar)  kr. 400.000,- 

Turisme langs Hærvejen er stigende, og vi forventer således også stigende antal af overnatninger, pengene 

herfra skal gå dels til vedligehold, men også til videre udvikling af turismetiltag i vores lokalområde. 

Vi har været i kontakt med ”Hærvejen” som bestyres af Visit Viborg – de kommer gerne til en snak om 

fremtidens turisme, også i vores område  

Oplevelsen hos Visit Viborg er, at der er en øget efterspørgsel på materialer mv. også omkring ”vores del” 

af Hærvejen. 

 

 

 



 
Vonge – Udvikling af aktivitetsområder i Vonge 

Vi vil samle flere aktivitetsmuligheder omkring skolen, sportspladsen og hallen i Vonge, dette for at få flere 

til at dyrke motion i det fri, og for at give mulighed for at man kan samles i det udendørs forsamlingshus. 

Planen er, at etablere et udendørs fitness område, hvor såvel lokalbefolkningen, som skolen og ønif 

(idrætsforeningen) kan få glæde af mange nye muligheder for aktiviteter. 

Der tales om på sigt at etablere en ”adventure-rute” i skoven langs sportspladsen, som ender på den 

tidligere byggelegeplads, hvor der kan etableres mountainbike faciliteter eller andet, som indbyder til at 

blive brugt af de mange. 

Det udendørs forsamlingshus kan benyttes af alle, også skolen, som undervisningslokale, hvor udeliv er en 

del af undervisningen, - på skolen har man faktisk i samarbejde med løbeklubben Gorm fået etableret et 

orienterings-univers, som også giver masser af aktivitetsmuligheder. 

Vores holdning er klar, det skal være sjovt og inspirerende at bo i vores lokalområde, som vi arbejder på at 

udvikle, så flere vælger at bosætte sig i vores område. 

I ØNIF er der faktisk rigtig stor succes for øjeblikket med hele 11 hold i gymnastik, masser af muligheder for 

håndbold, fodbold og nu igen badminton for juniorerne. Derfor er ønif også engageret i planerne ved/på 

sportspladsen. 

Økonomi omkring projekter i Vonge: 

Puljer der er søgt: Friluftsrådet  kr. 75.000,- 

Lokale midler     kr. 70.000,- 

Vi vil gerne være med til at gennemføre projekter, så hele Vejle kommune er attraktiv at være turist i, og 

bosætte sig i. (bosætningsstrategi 2020) 

Puljer der kan/skal søges: 

SE vækstpulje  1.11. 

Matas Miljøfond (til beplantning) 1.12. 

Den Jydske sparekasses fond   30.10. 

Jelling sparekasses fond 18.11. 

Albani fonden 15.10. 

Lokale ressourcer til projekterne: 

Vi har ikke konkrete lister med frivillige hænder, men har rigtig gode erfaringer med at kalde ind til diverse 

opgaver – blandt andet er omkring 150 frivillige involveret i Høstfest i Vonge i disse dage. 

Når der laves større opgaver har vi rigtig mange der stiller beredvilligt op, så vi ser det ikke som noget 

problem, at vi ikke har en liste klar nu og her. 

 


