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Glejbjerg - fremtiden er nu! 
 
Glejbjerg er verdens bedste by. Det tror vi, de fleste 
indbyggere i Glejbjerg synes. For ellers boede vi vel 
næppe her. Men hvad er det, der gør Glejbjerg til en 
fantastisk by at bo og leve i? 
  

Det ved du sikkert! Derfor er du en vigtig brik i 
puslespillet med at finde Glejbjergs positive værdier. 
Vi håber derfor, du vil deltage i fremtidsdagen, 
lørdag den 21. februar, kl. 12-17. 
  

På dagen kan du sammen med de øvrige deltagere 
bidrage med historier eller andre input, som viser, 
hvorfor du synes Glejbjerg er den by, du holder af. 
Eller måske ser du muligheder for forbedring og 
udvikling? 
 

Gennem fondsmidler, mv. har vi samlet over 200.000 kroner sammen til dette 
projekt, hvor fremtidsdagen er een af delene. For at samle så mange som 
overhovedet muligt, har vi sat alle sejl til! 
 
 

 Forplejning i form af sandwich, kaffe m/brød er ganske gratis! 
 Forrygende underholdning og aktiviteter for børn og unge i hallen 

 hele eftermiddagen! 
 Yderst kompetente eksperter til at hjælpe os gennem dagen! 

  
 

ALLE ER VELKOMNE - store som små! Mød op og vær en del af en festlig 
dag med oplevelser for alle. 
 

OPLEV BL.A.:  
Mikael Kamber, direktør for Syddanske Medier 
Med rødder i det sydvestjyske og en karriere indenfor en 
række medier - herunder TV2 Nyhederne - har han alle 
forudsætninger for at kickstarte udviklingen i Glejbjerg. 
 
Helene Plet, landskabsarkitekt 
Som formand for Esbjerg Kommunes Byfond og selvstændig 
landskabsarkitekt har Helene fingeren på pulsen indenfor 
fysisk by-udvikling. Hun kan samle trådene fra jeres bidrag. 
 
Karsten Laursen, direktør for Huset G 
Med en lang karriere indenfor kommunikation, herunder som 
direktør for kommunikations- og reklamebureauet HusetG i 
Esbjerg, vil han vise os retningen fremad for Glejbjerg. 
 
Efter fremtidsdagen samler vi alle bidragene sammen og bruger det i den 
fremtidige kommunikation om Glejbjerg og i en landskabsplan for området. 
 
Vi glæder os til at se jer til en sjov og inspirerende dag! 
 
Glejbjerg Lokalråd 



Rent praktisk deles alle voksne deltagere op i 2 grupper - ved tilmelding bedes 
du vælge, hvilken gruppe, du ønsker at deltage i: 
 
PROJEKTGRUPPE A 
Sammenhæng i byen 
Hvordan kan vi knytte indfaldsveje, torv, hovedgade og centeromr. bedre sammen? 
Hvordan kan vi bruge belysning, skiltning, blomster og andre materialer aktivt? 
Hvad kan skabe positiv opmærksomhed, når biler kører igennem byen? 
 

Center-området 
Hvilke tilbud mangler der til ung som gammel i fritiden? 
Hvordan styrkes centerområdet mellem skole/SFO, børnehave og fritidscenter? 
Hvad skal centerområdet kunne tilbyde om 5 år?  
 
PROJEKTGRUPPE B 
Bolig og erhverv 
Hvor skal kommende bolig- og erhvervsområder placeres? 
Hvilke nye boligtyper vil der blive behov for i fremtiden? 
Hvordan udbygges butikslivet? Hvordan tiltrækkes iværksættere? 
 

Naturen omkring os 
Hvor og hvordan skabes de bedste naturstier i sognet? 
Hvordan kan skovene i og omkring byen udnyttes bedre? 
Hvordan er behovet for cykelstier? 
 

Begge grupper kommer også omkring emnet 
Glejbjergs værdier 
Hvorfor er du glad for at bo i Glejbjerg? 
Hvad gør Glejbjerg til noget særligt? 
Hvad skal Glejbjerg være kendt for i fremtiden? 

 
 

TILMELDING 
 

til fremtidsdagen i Glejbjerg Fritidscenter 
 

Antal voksne   Antal børn  

  A/B   

Navn  Grp.   Navn  Alder  
     

Navn  Grp.   Navn  Alder  
     

Navn  Grp.   Navn  Alder  
     

Navn  Grp.   Navn  Alder  
     

Navn  Grp.   Navn  Alder  
     

 
Dit kontakt-tlf.nr.: ________________ 
 

Aflevér tilmelding i postkassen ved Glejbjerg Fritidscenter eller tilmeld via 
www.glejbjerg.dk inden søndag den 15. februar 

  



Børn & unge i centrum 
 
Hallen er rammen om et overflødighedshorn af aktiviteter og 
underholdning for børn og unge. Multikunstneren Gøgler-Kai 
lærer fra sig af alskens finurlige kunster. Lær at ligge på en 
sømmåtte, blæs kæmpebobler, bliv jonglør, osv. osv. 
 
 

 
Det lokale band "Forklædt som Voksen" tager sig af 
musikalske aktiviteter som "Stomp" og giver et par 
numre fra deres populære repertoire. Du kan blive del 
af bandet for en dag - mød op og bliv popstjerne lørdag 
den 21. februar. 

 
Prøv også 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vi vil også meget gerne høre dit bud på fremtidens Glejbjerg: 
 

  Tegn og mal skolen om 10 år 
  Hvilke aktiviteter vil du gerne have til byen? 
  Har du idéer til skoven, stierne, stadion? 
 
 
 
 
 
 

Har du spørgsmål? 
 
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at henvende dig 
til Lokalrådet: 
 
Vagn Sørensen tlf. 7519 8494 e-mail: skovvang@mail.dk 
Henrik Winther tlf. 7519 8903 e-mail: otto1012@ofir.dk 
Ina Tofterup tlf. 7519 8611 e-mail: itbh@jbu.dbu.dk 
Thomas Ottosen tlf. 7519 8109 e-mail: tpo.byagergaard@mail.dk 
Heine Fricke tlf. 7519 8316 e-mail: heinefricke@mail.dk 
Michael Gejl tlf. 2022 0152 e-mail: mgejl@sol.dk 
 

Hele arrangementet er gratis 
- blot skal vi have din tilmelding senest den 15. februar af hensyn til 
forplejning og planlægning. 


