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Kære landsbyborgere og politikere 

 

Landsbyforum har nedsat en dommerkomité, der skal udnævne Årets Landsby i Sønderborg 

Kommune.  

 

Komitéen består af tre repræsentanter fra Landsbyforum (Per K. Andersen, Mommark, Torsten 

Slottved, Brunsnæs/Iller/Busholm, Henrik Henriksen, Dyndved), 1 rep. fra SET-Sønderborg 

(Mette Sehrt), 1 suppleant (Helle Johannsen, Dynt/Skelde/Gammelgab), landdistriktskoordina-

toren som sekretær (Connie M. Skovbjerg) og 1 rep. fra Landdistriktsudvalget (undertegnede).  

 

Jeg har fået den ære at tale på vegne af dommerkomitéen og fortælle, hvem vi har udpeget 

som Årets Landsby – én meget svær opgave, da ansøgerfeltet overgik vores forventninger og 

viste store kvaliteter samt vinderpotentialer. Dét var meget små ting, der gjorde udslaget i 

sidste ende, men vi skulle finde en vinder blandt kandidaterne: Oksbøl, Stevning, Stolbro / 

Stolbrolykke og Tandslet. 

 

Kriterierne i år for at blive Årets Landsby var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i Landsbyforum. 

Gruppen havde bestemt, at dommerkomitéen skulle prioritere landsbyer, som bruger kunst 

som en del af udviklingen. Landsbyen skulle være god til at bruge Infoland – den fælles 

kommunikationsplatform mellem borgere og kommune; og endelig ville det blive højt 

prioriteret, at landsbyen har stor tilslutning til aktiviteterne i lokalområdet. 

 

Vi har valgt at fremme dét, som kan inspirere og virke som en ledetråd for alle andre lands-

byer i kommunen. Vi må gerne tænke: ”Bare dét var min landsby – dét må vi også kunne 

gøre”.  

 

Dén landsby, vi har udpeget, har fastholdt dét, de har – altså kernen - og udviklet sig derfra. 

De udviser et stort sammenhold, og magter at får alle med. Borgerne har lavet projekter og 

aktiviteter ikke kun for sig selv, men også for andre. Der udvises gæstfrihed og besøgende 

bliver budt velkommen.  Samtidig kan man læse mellem linjerne i ansøgningen, at de lokale 

føler sig hjemme; Stolbro / Stolbrolykke er et godt sted at bo og leve!  

 

Vi kan alle tage ved lære af sætningerne:  

 

Fællesskab er noget, man arbejder sig til 

Fællesskab er noget, man hygger og leger sig til 

Fællesskab er noget, man spiser sig til 

 

Tillykke til Stolbro / Stolbrolykke, der som bevis på prisen modtager en vandre-skulptur, der i 

øjeblikket står i Ketting (tidligere udnævnt til ”Årets Landsby”) samt en plade, der sættes op til 

evig eje. Med prisen følger desuden 5000 kr., der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har 

fundet sit nye ståsted.  

 

Vi takker de andre tre landsbyer for deres bidrag og opfordrer til, at de søger ind på titlen 

næste år!  

 
 

På vegne af dommerkomitéen: 

 

Claus Klaris 

Medlem af Landdistriktsudvalget, byrådsmedlem (V) 


