Projekt: ”Bevarelse af Øster Vedsted Forsamlingshus som
landsbyens mødested – FASE 2”
PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet er igangsat for at bevare landsbyen Øster Vedsteds sidste og eneste mødested for
landsbyens borgere - Øster Vedsted Forsamlingshus. Her tænkes ikke mindst på bevarelsen af vore
børns og unges klublokaler.
Øster Vedsted Forsamlingshus er en selvejende institution med en frivillig bestyrelse. I henhold til
vedtægterne er dets formål at virke for tilvejebringelse og bevarelse af møde- og samlingssted for
egnens befolkning, herunder især for folkeligt-kulturelt arbejde, samt fritidsvirksomhed og
samvær for børn og unge.
Øster Vedsted Skole blev for nogle år siden lukket og efterfølgende revet ned i 2013. Landsbyen
var ellers interesseret i at benytte den gamle skole til forskellige formål, men Esbjerg Kommune
ville ikke bevilge penge til den nødvendige renovering og valgte i stedet at nedrive den gamle
skole. I forbindelse med, at skolen lukkede, lukkede også den sidste butik i Øster Vedsted.
Denne centralisering af offentlige institutioner og dermed også arbejdspladser, som er sket over
hele landet, har medført, at vore små landsbyer i ”Udkantsdanmark” trues med at ”afgå ved
døden”. Vi (bestyrelsen for Øster Vedsted Forsamlingshus) vil gerne forhindre, at dette sker for
Øster Vedsted. Derfor har vi besluttet at gøre en ekstraordinær indsats for at bevare landsbyens
sidste og eneste mødested – Øster Vedsted Forsamlingshus.
Øster Vedsted Forsamlingshus består af en oprindelig bygning fra 1920 på 160 m2, en tilbygning
fra 1980 på 238 m2 samt en tilbygning fra ca. 1995 på 12 m2. I 2016 gennemførte vi projektets
fase 1 – en tiltrængt renovering udvendigt af såvel den gamle som den nye del, som omfattede
udskiftning af tag og tagrender incl. isolering af lofter og hulmure, omfugning af mure og
udskiftning af dør i nordgavl. Nu gælder det så renoveringens fase 2 - den indvendige del.

PROJEKTETS FASE 2
1. Vi vil udvide køkkenet med 12 m2 ved at indlemme det gamle uisolerede ”bryggersareal” i
køkkenarealet. Det gamle ”bryggers”, en tilbygget træbygning fra ca. 1995, er i en rigtig
dårlig forfatning, idet både udvendig beklædning, vinduer og dør er angrebet af råd og
dermed utætte. Det uisolerede bryggers, som det forefindes i dag, er meget varmt om
sommeren og meget koldt om vinteren. Endvidere er pladsen i det nuværende køkken
trang, når der skal anrettes mad til op til 120 spisende gæster. Derfor vil de ekstra 12 m2
gøre stor gavn. I det udvidede areals nordende vil vi opsætte en ny skabsvæg til
opbevaring.
2. I store sal vil vi reparere det eksisterende trægulv, som er ca. 20 år gammelt. Herefter skal
gulvet have en grundig slibning og lakeres 3 gange. Gulvet har mange steder skader p.gr.a.
indtrængende vand efter en stormskade i 2015 samt fra det gamle utætte tagrendesystem,
som blev udskiftet sidste år.

3. Vi vil udskifte dobbeltdøren mellem indgangsparti og store sal til en mere robust dør, der
kan holde til den hårdhændede behandling, som døren udsættes for af de mange børn og
unge, der færdes i ”Huset”. Den nuværende spinkle dør er revnet flere steder og er derfor
tjenlig til udskiftning.
4. Vi vil male lofter og vægge i store sal og indgangsparti. Væggene består i dag af rødbrune
mursten, som giver rummene et dystert og mørkt udseende. Maling af rummene i lyse
farver vil give dem et lyst og moderne look.

Denne planlagte indvendige renovering af vort Forsamlingshus vil gøre ”Husets” lokaler mere
tidssvarende og moderne, hvilket vi tror på vil være medvirkende til at forøge udlejningsprocenten
og derigennem sikre økonomien og dermed også bevarelsen af vores landsbys gamle
Forsamlingshus som mødested for alle borgere – ikke mindst for vore børn og unge.
Arbejdet forventes udført i sommeren 2018 (fra juni til medio august måned), dels fordi Fritids- og
Ungdomsklubben holder sommerferie, og dels fordi ”Husets” udlejninger erfaringsmæssigt er få
på dette tidspunkt.

FORSAMLINGSHUSETS BENYTTELSE
Øster Vedsted Forsamlingshus anvendes i dag til en lang række formål – f.eks.






Øster Vedsted Fritidsklub og Øster Vedsted Ungdomsklub, som tilsammen har 50-60
medlemmer i alderen 6-16 år. Åbent 2 gange om ugen. Klubberne holder til i den gamle
del af Forsamlingshuset – men bruger også salen i den nye del til leg, boldspil, dans mv.
Esbjerg Kommune – til dagplejens legestue og gymnastik
Udlejning til fester, ungdomsfester, børnefødselsdage, møder m.v.
Egne arrangementer (fællesspisning, byfest, bankospil, foredrag, sangaften,
storskærmsarrangement, loppemarked, julebasar, juletræsfest, fastelavnsfest m.v.).

