
Børkop fik mere sundhed - og sammenhold 

Børn og voksne i Børkop nyder godt af nye motionsstationer, som er placeret strategisk ud over hele 

byen. Motionister og legende børn har et sted, de kan samles om deres aktivitet – og så kommer de 

mange tilflyttere også til at få et nyt og tættere forhold til deres by og de andre indbyggere. 

Børkop er i vækst og har udviklet sig til Vejle kommunes næststørste by. I 10 år er der blevet bygget nyt, og 

nye børkoppere er kommet til i en lind strøm. Mange af de nye indbyggere er aktive i idrætsklubber og 

andre foreninger. Men der er brug for en hjælpende hånd, så nye og indfødte Børkop-borgere kan lære 

hinanden at kende. 

Det mente i hvert fald Inger G. Nielsen og Børkop lokalråd. Så de lagde hovedet i blød og indsendte en 

ansøgning, da Vejle kommune kom med et godt tilbud: Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 

udlovede en hel million til deling mellem de to lokalråd, som fik den bedste ide. Efter en indledende 

sortering blev Børkops ide stemt ind som den ene. Og så fik man travlt med at få brugt en halv mio. kroner. 

-  Lokalrådet har et ønske om, at Børkop er en sund by, hvor der er mulighed for at få rørt musklerne både 

for ung og gammel. Samtidig vil vi gerne bidrage til, at folk kender hinanden bedre i byen – både dem der 

har boet her længe og de mange, der er flyttet hertil for nylig, forklarer Inger G. Nielsen. 

Inger var initiativtager til den ide, som blev belønnet af Vejle kommunes Udvalg for Lokalsamfund og 

Nærdemokrati: Opstilling af fitness-redskaber i ”det åbne rum” på forskellige steder i byen. Steder at 

bevæge sig hen til og være aktiv, steder at mødes med andre af byens indbyggere og steder, der motiverer 

til at se andre dele af byen, end dér hvor man selv bor. 

- Vi har fået opstillet grupper af redskaber fem forskellige steder i byen. Der var i forvejen opstillet 

redskaber af samme leverandør i Peder Breth Parken, så hele byen er godt dækket ind, forklarer 

lokalrådsformand Andreas Kærgaard. 

Indvielse af motionsruten 

20. august i år var det tid til den store indvielse af Børkop Sund By, som det samlede projekt kaldes. Og der 

var ikke nogen undskyldning for at blive væk. Fra klokken 9 om morgen leverede 6. juli Garden og 

Juelsminde Pigegarde morgenvækningen med en rundtur fra hver deres ende af byen, så alle kunne nå at 

være fremme på torvet halvanden time senere. 

- Børkop Sund By er godt tænkt, fordi det samler flere ting i ét; sundhed, lokalt netværk og en anledning til 

at komme rundt og se sin egen by. Vi sætter meget pris på ideer, der kommer nedefra og har lokal 

opbakning. Så bliv endelig ved med at finde på! sagde Niels Clemmensen (V), formand for Udvalg for 

Lokalsamfund og Nærdemokrati i sin tale, da han officielt indviede de fem motionsstationer. 

- Vi ved allerede, at Børkop er en af de hurtigst voksende byer i Danmark. Nu må vi se, om de nye 

træningsmuligheder kan gøre Børkop til den slankeste by i kommunen, udfordrede Clemmensen Børkop-

borgerne. 

I forbindelse med indvielsen var der – ud over diverse aktiviteter fra de erhvervsdrivende på torvet – et 

motions-banko rundt til de nye fitness-stationer. For børn og barnlige sjæle kaldtes motionsruten for 

Børkop Pokemon Games 2016, og der var også virkelig mange deltagere, som tog mere bestik af deres 

mobiltelefon end af de udleverede kort. 



Flytter aldrig væk igen 

Sylvester Brix Mølgaard var på Pokemon-jagt langs motionsruten, og han havde taget sin mor Sabine med. 

Det har boet i Børkop i 10 år og har mærket den rivende udvikling. 

- Da vi kom til byen var det som om, at alle de andre var indfødte og havde kendt hinanden længe. Selvom 

de var søde og åbne, tog det lidt tid som tilflyttere at komme ind i kredsen. 

- Men i dag er de nye i overtal, og de har et rigtig godt sammenhold i nybyggerområderne, hvor børnene 

løber ind og ud hos hinanden. Min svoger og svigerinde er ved at bygge herude i Børkop og de har allerede 

mødtes med deres kommende naboer. Der er lavet en facebook-gruppe og alt muligt, fortæller Sabine. 

Hun og familien er faldet fantastisk godt til i Børkop, hvor de har et stort netværk og Sabine bl.a. har været 

frivillig træner i håndboldklubben. 

- Jeg deltog også i en hjertestarter-kursus, som blev udbudt. Der var deltagere i alle aldre, både nye og 

gamle indbyggere, og det var vildt hyggeligt, at vi lærte hinanden at kende. Vi er SÅ glade for at bo i Børkop, 

og vi flytter heller aldrig igen, siger Sabine, som holder mobiltelefonen, mens Sylvester prøver at gå 

armgang på det regnvåde fitness-redskab bag Englystskolen. 

Sylvester har allerede testet flere af redskaberne, som har stået klar rundt i byen i nogen tid før den 

officielle indvielse. 

- Det er supergodt med sådan nogle redskaber, som giver børnene lyst til at bevæge sig og prøve sig af. Jeg 

vil også selv lægge vejen forbi i fremtiden, når jeg er ude på mine løbeture, siger Sabine. 

Hjælp til voksende centerby 

Sundheden har det altså udmærket i Børkop, hvor de nye redskaber nok skal blive slidt. De mange tilflyttere 

er også i gang med at lære byen og hinanden godt at kende. Så spørgsmålet er, hvad der skal ske næste 

gang i centerbyen, der efterhånden er helt vokset sammen med nabobyerne Gauerslund og Brejning. Når 

de tre byer lægges sammen, har de et indbyggertal tæt på 8.500 – mere end velkendte, syddanske 

købstæder som Fåborg, Ribe og Assens. 

- I de mindre bysamfund er det ofte nemmere at mobilisere indbyggerne til frivilligt arbejde. Når en by 

vokser, som Børkop har gjort igennem længere tid, kender borgerne ikke hinanden så godt på kryds og 

tværs, og derfor ser man ofte, at det er sværere at finde de nødvendige ildsjæle, siger formand for udvalget 

for Lokalsamfund og Nærdemokrati Niels Clemmensen. 

Hans udvalg tager løbende initiativer, som skal understøtte udviklingen af lokale frivillige. I Børkop har der 

bl.a. været afholdt kurser, som skulle uddanne såkaldte ”udviklings-agenter”. Og så var der altså lige den 

idekonkurrence, hvor Børkop blev vinder af 515.000 kroner til at installere sin motionsrute. 

- Det betød meget, at vi kunne søge 100 % af omkostningerne. Ofte når man søger fonde, kan man først få 

bevillinger, når man har skaffet 50 % på anden måde. Og så betyder det meget, at vi kan bede om hjælp i 

kommunens forvaltning. Selvom vi fik alle pengene, var der stadig mange tilladelser og godkendelser, som 

skulle søges. Og det kan godt være svært at overskue, siger formand for Børkop Lokalråd, Andreas 

Kærgaard. 

Et projekt som Børkop Sund By har dog også nytte på dette område. I Vejle kommune har man erfaring 

med, at når et lokalområde først har gennemført ét projekt, går der ikke lang tid før området har fostret en 

ny ide og indsendt en ny ansøgning.  



 

[faktaboks] 

Om Børkop og indbyggervækst 

Børkop har i de sidste 10 år oplevet en tilvækst på ca. 1.900 indbyggere. 

For ti år siden boede der knapt 3.500 mennesker. Det seneste tal fra Vejle Kommune viser, at der i dag bor 

næsten 5.400 mennesker i Børkop - og byen vokser stadig. 

 

[sidehistorie - voxpop] 

Mennesker på motionsruten 

Susanne og Peter Sloth Kærgaard gik på motionsbanko med deres sønner Frederik og Sigurd. Hele familien 

var fulgt med garderorkestret fra morgenstunden hen til torvet, hvor motionsruten blev officielt indviet. 

”Vi synes, at folk i Børkop allerede er ret sunde og aktive. Men dette initiativ kobler tingene sammen på en 

god måde. Motionsruten er fantastisk for kondiløberne, som der er mange af i byen, og redskaberne er også 

gode til en gåtur med børnene. Børnefamilier har vi også mange af.” 

 

Birgitte Bøgh Nielsen har boet i Børkop i to år. Hun havde besøg af sin søster Betina Bøgh Larsen og sin 

nevø Victor, og trioen trodsede det fugtige vejr for at søge deres vinderchance i motionsbankoet. 

”En af de nye stationer er anlagt tæt på den nye del af byen, hvor jeg bor, så den har jeg allerede set. Men 

nu tager vi hele ruten rundt og ser alle stationerne. Generelt synes jeg, de er gode til at lave forskellige 

arrangementer her i Børkop – loppemarkeder og forskellige andre aktiviteter nede ved centeret og torvet. 

Jeg synes allerede, jeg kan mærke, at der er flere aktiviteter herude i dag, end da jeg flyttede ind.”  

 

Facebook-opslag 

6 km med sundhed i Børkop 

Børkop er blevet 6 km sundere, og indbyggerne i den voksende centerby har fået endnu en aktivitet at 

være sammen om. Motionsruten, som blev indviet lørdag den 20. august, består af seks stationer med 

fitness-redskaber, placeret i det åbne rum rundt i hele byen. Seks steder at være aktive, møde andre 

Børkop-boere og komme rundt i sin by. Anlagt som det ene af to vinderprojekter i Vejle kommunes 

idekonkurrence for landdistrikter sidste år – og et perfekt match med Vejles status som Årets 

Friluftskommune 2016. 

 


