
Videbæk på landkortet 

Borgermøde i Videbæk- Idræts- og Fritidscenter den 15. januar 2018  

  

Herning Folkeblad skrev: Hvis interessen for at være med til at sætte Videbæk på landkortet og markedsføre 
byen kan tages som en målestok for byens muligheder, går Videbæk en gylden fremtid i møde. Andet kan 
man ikke udlede af stormødet i Videbæk Idræts- og Fritidscenter mandag aften, hvor Ringkøbing-Skjern 
Kommune i samarbejde med Videbæk Handel og Erhverv og Videbæk Borgerforening satte fokus på 
arbejdet med at markedsføre Videbæk. Der var sat stole og borde op til 80 deltagere i mødet, men en 
foldevæg måtte fjernes, så der kunne sættes ekstra borde og stole til. Et stykke over 100 deltagere samlede 
arrangementet.  

  

Mathis Sørensen bød velkommen til mødet. Han er ansat af Ringkøbing-Skjern Kommune til at sætte 
Videbæk på landkortet i en tidsbegrænset stilling.  

  

Mathis sagde i sin indledning - Der er jo ingen tvivl om, at det er jer, der bor her, der kan være de bedste 
ambassadører for byen. I kan snakke byen ned, men I kan også snakke byen op ved at fokusere på de 
mange positive ting, der er her i Videbæk. Og ved at dele jeres holdninger med andre.  

  

Mathis har senest sat en kampagne i gang for at få os til at fortælle om Videbæk. Dem der bruger Snapchat 
og Facebook kan anvende #jegborividebækfordi. Andre kan være med ved at fortælle hvorfor de bor i 
Videbæk i mange forskellige sammenhænge.  

  

Mødelokalet var pyntet med forskellige bud på #jegborividebækfordi og der kom endnu flere frem på mødet. 
Nogle eksempler: 

•Her er fællesskab. 

•Vi har det meste - og kender de fleste.  

•Gode idrætstilbud til børn og unge. Arrangementer i Videbæk Handel.  

•Her er et godt socialt fællesskab. Gode forretninger.  

•Mange gode foreninger, butikker, kunst, idræt, arbejdspladser, samvær. 

•Fordi byen har det hele.  

•Jeg kan li' at være her.  

•Her er jeg født, her har jeg hjemme. Her er plads, skønne mennesker og flot natur. 

•Bor i Videbæk, fordi her er mennesker gode ved hinanden.  

  

Thomas Andersen, stabschef i Viden & Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune fortalte, at en del af formålet 
med kampagnen er at gøre indbyggerne i Videbæk til livslange ambassadører for byen. Så langt rækker det 
kommunale engagement i projektet ikke, når Mathis stopper skal byen til dels klare sig selv.  

  

Thomas Andersen fortalte også, at 40 procent af de mennesker, der flytter til Ringkøbing-Skjern Kommune, 
har boet her før og en tredjedel af de unge mennesker, der flytter fra kommunen for at få en uddannelse, 
flytter ikke til de fire store universitetsbyer, men flytter til kommunerne i nærområderne. Det skal vi naturligvis 
tænke over i vores arbejde med at få folk til at flytte til Videbæk. 

  

Anne Grethe Madsen, der står i spidsen for ”Flyt mod vest”-kampagnen, fortalte om kampagnen og 
hjemmesiden. Hun gav nogle tips til, hvad man kan brande Videbæk på og dermed få endnu flere til at slå 
sig ned i kommunens tredjestørste by. Her nævnte Anne Grethe Madsen blandt andet den forventede 
befolkningstilvækst, når supersygehuset i Gødstrup åbner. Med en transporttid på blot et kvarter mener hun, 
det er oplagt, at mange tilflyttere skal slå sig ned i Videbæk. Blandt andet på grund af de lavere huspriser, 
der betyder mere end et par tusinde kroner ekstra i rådighedsbeløb for standardfamilien.  

  

Et par af arbejdsgrupperne havde på et møde arbejdet med mulighederne for at sætte Videbæk på 
landkortet. Fra arbejdsgrupperne orienterede Sven Erik Steffensen om samarbejdet. Samarbejdet er 
afgørende for, om vi får succes. Foreninger, virksomheder og borgere skal stå sammen. Vi vil være en 
attraktiv bosætningsby. Det er vigtigt, at alle støtter op om det. Hvis man har en vision uden en handling, er 
det bare en drøm. Vi har brug for at stå sammen. Når der er et arrangement, så møder vi alle op. Peter 
Vennevold talte om koordinering. Borgerforeningen vil gerne på banen og koordinere med støtte fra en faglig 
person. Så kan vi få de gode ideer til at spille sammen. Det nytter ikke noget, vi har det godt, hvis ikke vi 



signalerer det, sagde Peter Vennevold. Netop kommunikationen og formidlingen af de gode historier er lagt i 
hænderne på Lilli Tobiasen, Anja Bernhard og Ulla Fløe Andersen. - Vi har brug for, at foreningerne kommer 
med de gode historier, som vi så vil formidle, lød det fra gruppen, som opfordrede alle til at søge efter 
profilen ”Videbæk” på Facebook  

  

Det at sætte Videbæk på landkortet og fortælle de gode historier kan der ikke holdes et møde om med en 
slutning og en fed konklusion. Det er et emne der altid skal være i vore tanker. Vi vil følge op på emnet ved 
vores generalforsamling den 26. februar 2018.  

  

  

 


