
Til foreninger m.fl. i Lintrup-Hjerting

Det næste dialogmøde mellem Lintrup-Hjerting Borgerforening og foreninger m.fl. i Lintrup- og Hjerting-
området holdes torsdag d. 17. marts 2016 kl. 19.00 i spejderstuen i Lintrup Aktivitetscenter. Mødet blev 
aftalt ved dialogødet, som blev holdt d. 24. september 2016 i Hjerting Forsamlingshus. 

Mødets formål er primært arbejdet med en ny udviklingsplan for Lintrup og Hjerting. De nuværende 
udviklingsplaner for Lintrup og Hjerting sogne er udarbejdet i 2010 og skal nu fornys efter ønske fra Vejen 
Kommune, som er Borgerforeningens hovedsponsor. Hertil kommer, at de nuværende udviklingsplaner på 
en række punkter trænger til at blive opdateret. Arbejdet med udviklingsplanerne skal være afsluttet i første
halvår af 2016. 

Vejen Kommune har bevilget indtil 10 timers konsulentbistand fra konsulent Bent Nicolajsen, Rødding til 
arbejdet med en ny udviklingsplan. Det er aftalt, at Bent Nicolajsen medvirker ved dialogmødet. 

Formålet med en udviklingsplan for vores område er at angive den retning, vi ønsker vores lokalområde skal
bevæge sig henimod over de næste 5-10 år, og hvad vi kan/vil gøre for at komme i den ønskede retning. 
Udviklingsplanen skal ligeledes angive, hvem der har ansvaret for, at vi bevæger os i den retning, planen 
angiver – uanset om ansvaret påhviler Borgerforeningen, andre foreninger, Vejen Kommune, private 
borgere, virksomheder eller andre.  

En væsentlig udfordring for vores område er udviklingen i indbyggertallet.  Indbyggertallet i Lintrup Sogn har
været faldende i de seneste år og udgør pr. 1. januar 2016 784 indbyggere. I Hjerting Sogn har 
indbyggertallet været voksende, men er tilsyneladende nu stagnerende og udgør pr. 1. januar 2016 315 
indbyggere.  For de to sogne sammenlagt udgør indbyggertallet ca. 1.100 indbyggere, som har været stabilt 
over de senere år.  For de kommende år må det skønnes at indbyggertallet i bedste fald vil være 
stagnerende, men formentlig mere realistisk, at indbyggertallet vil fortsætte med at falde langsomt. 

                                      Indbyggertal Lintrup og Hjerting sogne

 1.1.2016 Lintrup  Hjerting Begge 
0-2 år 27 12 39
3-5 år 24 27 51
Småbørn 51 39 90
6-9 år 44 26 70
9-12 år 36 17 53
Skolebørn 80 43 123
Folketal 784 315 1.099



Børnetallet i Lintrup er faldet betydeligt over en årrække, og selv om børnetallet har været stigende i 
Hjerting Sogn, er det ikke tilstrækkeligt til at opveje faldet i Lintrup Sogn. Pr. 1. januar 2016 var der i de to 
sogne 90 børn i alderen 0-5 år og 123 børn i alderen 6-12 år. Faldet i børnetallet må forventes at fortsætte i 
de kommende år. 

Vejen Kommunes prognose over udviklingen i elevtallet viser, at der i løbet af nogle år vil være færre end 75
skoleelever i Lintrup Børnecenter. Det vil indebære, at børnetallet til skolen i Lintrup på sigt ikke 
tilstrækkeligt at opfylde Vejen Kommunes krav om, at en skole skal have mindst 75 elever for at overleve. 

En anden væsentlig udfordring for vores område er strukturændringerne i landbruget, som presser 
beskæftigelsen, og indebærer, at der er eller vil komme tomme landbrugsbygninger. En del af disse 
bygninger er eller vil gå i forfald. Herunder forsvinder der en del stuehuse, dvs. familieboliger, medmindre 
der gøres en indsats for at renovere husene, eller der kan anvises byggegrunde til opførelse af nye boliger 
/erstatningsboliger.  I øjeblikket er der ikke ledige byggegrunde eller udsigt til, at der kommer byggegrunde i
vores område.

Det kan ligeledes anføres, at afstanden til større byer giver Lintrup-Hjerting en konkurrencemæssig ulempe 
sammenlignet med landområder, som ligger tæt på større byområder. Det afspejler, at landområder, hvor 
afstanden til en større by overstiger en køretid på 30 minutter, generelt klarer sig dårligere end 
landområder, der ligger tætter end 30 minutters køretid. 

De nærmeste større byer for Lintrup er Kolding, Haderslev og Esbjerg, hvor køretiden er 33 minutter (43 
km), 39 minutter (42 km) og 35 minutter (41 km). De tilsvarende tal for Hjerting er 32 minutter (34 km), 33 
minutter (37 km), 37 minutter (53 km). 

Arbejdet med udviklingsplanen må tage udgangspunkt i en vision eller overordnet målsætning for den 
udvikling vi vil søge fremmet for vores område. 

En mulig vision kan være, at”det skal være godt at bo og leve i Lintrup-Hjerting” og at vi vil ”sikre 
befolkningsunderlaget for en levedygtig skole i Lintrup”.

I forlængelse af visionen skal der opstilles temaer/indsatsområder og handleplaner, som skal bidrage til at 
udviklingsplanens visioner/overordnede målsætninger bliver opfyldt. Som eksempler på 
temaer/indsatsområder kan f. eks. nævnes 

- Tema om områdets tiltrækningskraft. 
- Stimulere befolkningsudvikling og børnetal
- Bosætningsmuligheder. Boligtyper, byggemuligheder og byggegrunde
- Bebyggelsens kvalitet. Hvad skal/bør der ske med nedslidte bygninger og huse? 
- Områdets udseende og forskønnelse. 
- Erhverv i vores område
- Udvikling af turisme. Udvikling af turismeerhvervet er et prioriteret område i Vejen 

Kommunes erhvervspolitik.
-  Infrastruktur. Veje, cykelstier og kollektiv transport.
- Udvikling af fritidslivet. 
- Bæredygtighed 
-  PR-virksomhed og medier
- Andre initiativer



Det kan være en fordel at inddrage en vurdering af de stærke og svare sider ved vores område og vurdere 
de muligheder og trusler, fremtiden indebærer for vores område, når vi skal opstille indsatsområder og 
temaer for udviklingsplanen. 

Borgerforeningen er indstillet på, at dialogmødet skal være et ”miniborgermøde”, hvor vi i fællesskab 
drøfter, hvad visionen/de overordnede målsætninger for udviklingsplanen skal være, og hvor vi diskuterer 
emner for temaer og indsatsområder. 

Borgerforeningen ser gerne, at dialogmødet kan føre til nedsættelse af nogle arbejdsgrupper, som kan 
arbejde med udvalgte temaer, inden et udkast til temaplan udarbejdes og præsenteres for en større kreds.
 
Borgerforeningen ser frem til, at flest mulige af foreningerne lader sig repræsentere ved dialogmødet med 
1-2 deltagere – evt. flere.  Af hensyn til mødets planlægning skal vi bede om at få oplyst, hvem der deltager 
senest søndag d. 13. marts på e-mail: jenskpoulsen@gmai.com.

Sammen med mødeindkaldelsen sendes et bilag med sammenfatning af de nuværende udviklingsplaner for 
Lintrup og Hjerting.

Med venlig hilsen
Lintrup d. 6. marts 2016

Jens Kristian Poulsen
Lintrup-Hjerting Borgerforening

mailto:jenskpoulsen@gmai.com

