
Bynær natur

Kvier ved
kælkebakken
mellem Odins sø
og Billundhøj



Foreningslokaler - murmaleri
- oplevelsesport



Forskønnelse i byen -
påskeliljer og julebelysning



Hvad sker der i
Vojens og omegn?
• Brug arrangementskalenderen på

vores hjemmeside til at følge med i, 
hvad der sker.

• Du kan få vist arrangementerne på
mange forskellige måder: Dag, uge
måned eller som tekstliste.

• Kalenderen kan også vise hvert enkelt
arrangement separat – eller du kan få
en hel måneds arrangementer som
”opslagstavle”.

• Kalenderen registrerer så vidt muligt
offentligt tilgængelige arrangementer
af almen interesse. https://vojens.dk/

https://vojens.dk/


Resultater med bidrag fra
Forum Vojens

• Petanquebane i Rådhuscentret.
• Tilskud til bålhytte, shelters og toilet i Fritidscentret.
• Tilskud til Discgolfbane i Fritidscentret.
• Tilskud til kunstgræsbane i Fritidscentret.
• Genoprettelse af kirkestien til Jegerup, opsætning af bænk

og skiltning af stien. 
• Organisering af årlig affaldsindsamling. 
• Ege Fitness. I Jegerup har lokale frivillige (JUIF) i 2018 

oprettet træningsfaciliteter i foreningsregi – med tilskud fra
Forum Vojens. 

• Skulpturer på Banegårdspladsen og i Vestergade er blevet
renset/renoveret - udført af kommunens driftsafdeling.

• Nedgravet 2.000 påskeliljeløg til forskønnelse af byen.
• A-hold. Etablering af et hold af frivillige, der skal løse

konkrete praktiske opgaver, efterhånden som de opstår.
• Murmaleri på muren mellem Danmarksgade 8 og 10. 
• Oprettelse af en hjemmeside om foreningen

(http://forumvojens.dk)
• Oprettelse af en hjemmeside til Vojens med 

arrangementskalender og info om lokalområdet
(https://vojens.dk) 

• Oprettelse af en Facebook-side til Vojens
(https://www.facebook.com/vojens.dk)

• Rådhuscentret. Udeinventar til Rådhuscentret til ophold, 
leg osv. 

• Indretning af egne lokaler (Danmarksgade 6-8, 1. sal) 
• LED-lys i mange farver i viadukten på hovedgaden i Vojens
• Støtte til event i Rådhuscentret i forbindelse med 

speedway-Grand Prix i september 2019.
• Fast strømforsyning i Rådhuscentret, så det bliver lettere

for butikker, foreninger osv. at lave udendørs
arrangementer i centeret.

• Genskabelse af kælkebakken ved Billundhøj – hvor der 
desuden er indhegnet et naturområde, der afgræsses af
Galloway-kvier.

• Tilskud til forbedring af julebelysningen gennem byen
• Tilskud til finansiering af nybyggeri af omklædnings- og

baderum ved Skrydstrup gamle skole.

Listen er ikke fuldstændig og heller ikke alene Forum Vojens´
fortjeneste, men foreningen har på én eller anden måde haft 
en finger med i spillet. Noget har Forum Vojens selv realiseret
eller betalt, andet har foreningen støttet med økonomisk
tilskud – eller fået andre til at sætte i værk. 

http://forumvojens.dk/
http://vojens.dk/
http://vojens.dk/
http://vojens.dk/
https://www.facebook.com/vojens.dk


Find os på FaceBook
Facebook-siden supplerer arrangementskalenderen, 
men bringer også andre opslag om aktuelle emner af
interesse for borgerne i lokalområdet. Siden har ca. 
3.200 følgere, og hvert opslag har stor rækkevidde.

https://www.facebook.com/vojens.dk

https://www.facebook.com/vojens.dk


Forum Vojens, Danmarksgade 6-81, 6500 Vojens. 
Telefon (formanden): 2392 0369. Mail: post@forumvojens.dk

Her bor Forum Vojens

Forum Vojens bor på 1. sal her i huset. Her har foreningen fået et fast tilholdssted, hvor der er
plads til kontor, arbejdsrum, et lille mødelokale og mulighed for at opbevare foreningens
materialer.
Foreningen har indtil videre ikke fast kontor-/åbningstid, men du kan efter aftale få en snak med 
repræsentanter for bestyrelsen. 
Kom med gode ideer – og gerne med tid og lyst til at være med til at føre dem ud i livet.

Kontakt os gerne, hvis:
• du vil vide mere om Forum Vojens
• du vil være frivillig i Forum Vojens
• du har en god idé, du tror vil interessere Forum Vojens
• du/din gruppe har et projekt, du vil søge tilskud til. (Projektet skal understøtte Forum Vojens

formål. Det skal have bred almen interesse. Det skal skabe udvikling, aktivitet eller synlighed).

mailto:post@forumvojens.dk


Forening:
Forum Vojens er en borgerforening, der blev stiftet i
september 2015.

Formål: 
I samarbejde kommunen og andre 
samarbejdspartnere at koordinere, fremme og 
realisere udvikling af centerbyen Vojens.

Medlemmer:
Alle, der er myndige og bor i Vojens, Jegerup og 
Skrydstrup med tilliggende bebyggelser. Det samme 
gælder personer, der repræsenterer virksomheder, 
foreninger eller organisationer, der virker i eller ud fra 
Vojens området. Man skal blot lade sig registrere som 
medlem på årsmødet. Så har man stemmeret og er 
valgbar til bestyrelsen.

Kontingent:
Forum Vojens får i øjeblikket et årligt tilskud
fra Haderslev Kommune, så det koster ikke
noget at være medlem.

Forum Vojens har en ”intern” hjemmeside (http://forumvojens.dk/), 
hvor du kan læse mere om foreningen – f.eks. se rapporter og 
planer, vedtægter, mødereferater m.m.

Karl Posselt Formand

Ditte O'Neill Næstformand og sekretær

Anne-Marie Hundebøl Kasserer

Randi Kæstrup Jensen Bestyrelsesmedlem

Kurt Hansen Bestyrelsesmedlem

Solveig Larsen Bestyrelsesmedlem

Calle Simonsen Bestyrelsesmedlem

René Holm 1. Suppleant

Lisa Nielsen 2. Suppleant

Bestyrelsen: består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter:

Om Forum Vojens

http://forumvojens.dk/


Bliv frivillig i Forum Vojens

Forum Vojens´ bestyrelse arbejder frivilligt. 
Bestyrelsen har desuden oprettet et A-hold –
også bestående af frivillige – der skal hjælpe med 
at udføre praktiske opgaver for foreningen.

Forum Vojens vil gerne have flere frivillige, for jo 
flere frivillige, der vil give et par timer i ny og næ, 
desto flere opgaver kan Forum Vojens løse.
Og jo flere frivillige, desto mere overkommeligt
bliver det for den enkelte frivillige.

Har du lyst til at være med på A-holdet,
kan du melde dig hos frivilligkoordinator
Calle Simonsen på tlf.: 6130 7040 eller
mail: callesimonsen@gmail.com

mailto:callesimonsen@gmail.com
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