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Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyforum: 

 Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen 

 

Deltagere: ca. 70 personer 

 

Dagsorden: 

Kl. 18.00 Velkomst ved Landsbyforum og herefter fællesspisning 

kl. 18.45    Præsentation af Landdistriktsudvalget  

Kl. 18.55   En repræsentant fra hvert politisk udvalg giver bud på udviklingen og  
                   forventninger til det fremadrettede samarbejde med landdistrikterne frem mod  
                   2020. Max. 5 minutter pr. udvalg. (excl. LDU) 

Kl. 19.55   Pause + kaffe  

Kl. 20.05 Helhedsplaner 2013 – 2020; næste skridt v. Sille Marcussen Dall, PLAN 

Kl. 20.30   Forslag til, hvordan landsbyerne kan udvikle LUP 2. generation på 
baggrund af ovennævnte (køreplan) + opsamling v. Connie M. Skovbjerg, 
landdistriktskoordinator 

Kl. 21.20   Årets Landsby v. dommerkommitéen 

Kl. 21.30   Tak for i aften v. Landsbyforum  

 

1. Indlæg: 

Anders Brandt: Landdistriktsudvalget 

”Aftenens arrangement kan opfattes som ringe i vandet; de 70 fremmødte har en stor berørings-

flade til måske 700 personer, der efterfølgende orienteres eller hører om aftenens indhold. Som 

formand for Landdistriktsudvalget er jeg ydmyg og stolt over, at vi er samlet så stor en skare her.  

Der foregår masser af aktiviteter ude på landet, og der foregår masser af aktiviteter i byen. Byen 

kan trække folk til, der hjælper på landet og omvendt. Vi er gensidig af hændige af hinanden. 

Sønderborg har en god organisering på landdistriktsområdet; måske den bedste i landet. Lands-

byerne er organiseret i Landsbylaug, alle formændene herfra er organiseret i Landsbyforum og 

endelig er 4 politikere og 7 frivillige (rep. fra hver af de 7 gamle kommune) byrådets nedsatte 

Landdistriktsudvalg. Dette politiske udvalg hører under Kultur, borger og fritidsudvalget, og er 

dialogpartner til byrådet og andre udvalg.  

Landdistriktsudvalget har et fast årligt budget, og heraf uddeles 5500 kr. til hver landsbylaug. 
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Den næste store opgave er at ajourføre alle lokale udviklingsplaner for landsbyerne. Dette startes 

op i aften.  

Byrådet har netop afholdt kommunens visionsseminar, hvor politikerne afsætter vigtige 

pejlemærker i det fremtidige arbejde. I landdistrikterne er fokus på arbejdspladser, fødevarer og 

turisme. Her blev aftalt følgende: 

Vision:  

Vi vil være førende i landet, når det drejer sig om at skabe bedre levevilkår, 
arbejdspladser og vækst i landdistrikterne. 

 

Der blev også talt om mediernes skabte billede af os i landdistrikterne. Dét, vi oplever, og dét vi 

læser om, synes som to forskellige verdener. Landdistriktsudvalget ønsker at lave en medie-

strategi, der kan hjælpe med at synliggøre, hvad der sker på landet. 

For at nå målet, vil der blive samarbejdet mellem kommunen, forvaltningen og landsbyerne.” 

 

Erik Lorenzen: Børne og Uddannelses udvalget 

”Sønderborg Kommune er som andre kommuner ramt af fald i børnetallet. Eksempel: 1. kvartal 

2010 fødtes 234 børn, 1. kvartal 2014 fødtes 148 børn. 

Dagplejerne er hårdest ramt i øjeblikket. Derfor sker ændringer på området og der oprettes 

vuggestuer rundt omkring. 

Børnehaven i Ullerup vil blive lukket – der afholdes dialogmøder med borgere, forældre og andre 

implicerede. I Sottrup har forældregruppen foreslået, at der sker en fusion. Politikerne vil gerne 

inddrages tidligere i processen, så der kan ske borgerinvolvering og findes fælles løsninger. 

I Kværs manglede kommunens dagplejere aflastning, så de tre dagplejemødre er organisatorisk 

flyttet over til børnehaven.  

Målet er at fastholde børn i lokalområdet så længe som mulig. 

Midt i Sønderborg by kan man godt opretholde børnetallet, men hvad skal der til, for at forældrene 

flytter på landet? Transportproblemet skal løses, og vi må tænke anderledes – dét gør forældrene 

af i dag i forhold til forældre tidligere.” 

 

Charlotte Riis Engelbrecht: Kultur, fritid, borger udvalget 

”Jeg har siddet i byrådet i 8 år og arbejdet med landdistrikter, teknik og miljø, socialområdet. 

Målet i udvalget er at understøtte kulturen i hele kommunen. Når der eksempelvis kommer 

ansøgninger til en kulturevent overvejes, om aktiviteten kan bredes ud? Hvis arrangementet ikke 

kan flyttes fysisk, skal det være mulig at blive transporteret dertil fra hele kommunen. 
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Udvalget støtter bl.a. hallerne, ringridning, diverse borger- og kulturhuse. Anlægsbudgettet gælder 

for hele Sønderborg og støtter både fritid og huse. Udvalget har overtaget Borger & Demokrati-

puljen, der netop har haft dead-line pr. 21/4. 

Udvalget skal i gang med at evaluere på beslutningen om at nedlægge nogle valgsteder. Var dét 

den rigtige beslutning? Skal der justeres til næste gang? 

Området er udfordret i fremtiden på bl.a. økonomien og antallet af aktive medlemmer i forenings-

bestyrelserne. Er der måske mulighed for at koordinere på tværs? Kan der skabes balance mellem 

udbud og efterspørgsel af fritidstilbud? Hvordan understøttes økonomisk fremadrettet ?” 

 

Preben Storm: Seniorudvalget 

”I dette udvalg arbejdes med stærkt stigende befolkningstal. Om 20 år vil der være 20 % flere 

personer over 65 år end i dag.  

Der er mange udfordringer; bl.a. vil mange ældre flytte til byen, hvilket efterlader tomme boligere 

nogle steder og manglende boligere i byområderne. Der bliver større pasningsbehov og helst i 

nærheden af plejecentrene. I dag findes 600 ældreboliger, som den ældre skal visiteres til. Hvis 

der er tomme boliger i nogle områder i kommunen pga. flytning fra land til by, skal kommunen 

betale husleje alligevel.  

Der findes 10 plejecentre. Som udgangspunkt vil kommunen gerne bevare disse, men problemet 

er, hvis de ligger i de mindre byer og efterspørgslen efter dem ligger i de største byer. Kommunen 

betaler stadig husleje uanset om de er beboede eller ej. 

Udvalget ønsker at støtte det frivillige arbejde. Ved at samarbejde med de frivillige, involveres en 

masse ressourcepersoner.  

Det er aftalt, at hvis udvalget kommer med forslag, skal disse i høring i Landdistriktsudvalget, hvis 

det vedrører borgerne i landdistrikterne. Hermed bliver Landdistriktsudvalget inddraget i langt 

højere grad end tidligere. 

Jeg vil gerne spørge her, hvad skal vi som kommune kunne tilbyde, for at der kan bo flere ældre i 

landdistrikterne?” 

 

Claus Klaris: Sundhedsudvalget, næst fmd.  

”De fleste penge på dette område er bundet til bl.a. sundhedscentre, læger og hospi-

taler og på ungeområdet. Udvalget har valgt at sætte særligt fokus på sundhedsmæs-

sige aspekter for befolkningen på 0 – 25 år. Gode vaner fra starten vil skabe livslange 

påvirkninger.  
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Internt vil der blive synliggjort og linket til fritidsdelen (stier, bevægelsesmuligheder 

og faciliteter).  Vi ønsker input fra borgerne om, hvad der giver livskvalitet. Vi tror på 

dialog, dialog og dialog. Strukturen i kommunen gør, at vi skal snakke sammen.” 

 

Frode Sørensen: Teknik og miljø 

”Enhver voksen i kommunen er jævnlig i kontakt til dette udvalg – mindst 1 gang pr. 

uge. Det kan dreje sig om alt fra tilladelser, bus, vedligehold mm. 

Visionen er, at vi vil have levende landsbyer. Vi arbejder med fokus på det åbne land 

bl.a. SAVE-registreringer af bygninger og landskabsregistrering. Vi mener, vi har 

Danmarks smukkeste landskab. 

Ønsket er, at alle landsbyer skal være forskellige. Det skal være en god oplevelse, at 

bo på landet. 

Vi har arbejdet med skiltning, hvor der er en restriktiv lovgivning, vi har arbejdet med 

6-9 stk. blå flag (rene strande), og vi har fokus på landsbypuljens muligheder for 

nedrivning af faldefærdige bygninger. Her er der indmeldt 85 bygninger, som 

medarbejderne i forvaltningen går i gang med at registrere og kigge på. 

Transport er en stor udfordring, som vi tror på, vi kan gøre bedre. Der er også 1300 

ejendomme i kommunen, der ikke er tilmeldt det offentlige kloaksystem. Dette skal vi 

også se på.” 

 

Niels Ole Bennedsen: Socialudvalget 

”Politikerne er ildsjæle. Jeg er rigtig glad for, at Anders er med i Landdistriktsudvalget 

– et område, der er meget fokus på i det nye byråd. Borgmesteren gik til valg på en 

at skabe en hel kommune, hvilket også indbefatter yderområderne. 

Vi har i udvalget brug for hjælp. Her er fokus på handicappede og socialpsykiatrien. 

Landdistriktsudvalget vil blive inddraget i sager, der vedrører området, og de vil 

dermed blive inddraget så meget som muligt. 

I øjeblikket er afsat midler til at give et overblik over muligheden for at oprette 

beskyttede værksteder, der skal have fokus på service til mindre turistvirksomheder. 

F.eks. skovrensning, hjælpe til og vedligeholde seværdighederne, servicere m.m. En 

nyansat projektansvarlig vil kontakte landdistriktsudvalget og turismeudbyderne på 

Nordals for at undersøge mulighederne. 

Der aftales med arbejdsmarkedsudvalget, at de afsætter midler til en styrket turis-

meindsats på Nordals – målet er at skabe småjobs til f.eks. unge mennesker. 
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Der sættes mere fokus på socialpsykiatrien. Her er 4 væresteder og 12 ansatte samt 

nogle frivillighedskonsulenter. Jeg ser muligheder i samarbejde med eksisterende 

foreninger. 

Ved budgetforliget i 2014 blev afsat midler til øget tilgængelighed til offentlige 

handicap-toiletter. 

Kunne man øge privat-offentlig samarbejde? 

Der er lavet aftale med Skov og Naturstyrelsen om at psykisk syge hjælper med 

vedligehold af stierne. Vi vil tage godt imod disse mennesker, når vi møder dem.” 

 

Steffen Kleinschmidt: Regional udvikling 

”Dette tværgående udvalg har ingen driftsopgaver, men opgaverne tildeles af andre 

eller der iværksættes nye tiltag. Eksempelvis har udvalget valgt at udpege 5 område 

initiativer: 

Nordborg, Sønderborg kystturisme, samarbejde med Åbenrå/Flensborg/Sønderborg, 

samarbejde med Lillebælt (strategi for området m. Ærø og Sydfyn) og Gråsten.  

I Gråsten drejer det sig eksempelvis om en samlet indsats omkring Kulturlandsbyen- 

6300, genåbning af slotsgartneriet og branding af området via Gråsten æblet. 

Samarbejdet til regionen skal styrkes. Sønderborg, Tønder, Fåborg-Midtfyn og Åbenrå 

er udpeget som yderområder, men dette åbner op for nye muligheder. På tværs kan 

skabes nye tværgående samarbejder omkring f.eks. energi, velfærdsteknologi eller 

turisme / oplevelsesøkonomi. Målet er at tiltrække og fastholde offentlige uddannel-

ser, udvikle bæredygtige strategier og tænke i energioptimering. 

Hvis der kommer forslag, der går på tværs af eksisterende udvalg, er man velkommen 

til at kontakte mig.” 

 

2. Indlæg v. Sille 

Se link på www.sonderborgkom.dk 

 

 

 

 

 

http://www.sonderborgkom.dk/
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3. Gruppearbejde: 

 

Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor Iværksætteri, erhvervsdrivende i landdistrikterne i 2020? 

o Turisme 

o Inspirere til nye turistfaner på internettet PtoP 

o Landboturisme som prioritet, element i kommende turismekatalog 

o Nedlagte gårde laves til boliger (rækkehuse) 

o Fokus på ældre som iværksættere 

o Skabelse af iværksætteri indenfor ældreområdet 

o Socialøkonomiske virksomheder samler sociale initiativer med eks. Turisme 

o Mødesteder skal tilbyde fælles regnskabshjælp – mest for små virksomheder 

o Skabe mulighed (støtte) sociale virksomheder (socialudvalget eller 

arbejdsmarkedsudvalget) 

o Støt op om fødevareforarbejdning 

o Større udbud af lokale fødevarer kan øge efterspørgslen 

o Lokal service 

o Fibernet til alle 

o Mobildækning til alle 

o Børnehaver med stærke forbindelser til naturen ledes af landsbylaug 

o Bedre adgang til lån i landdistrikterne 

o Bedre lovgivning i landdistrikterne 

o Registrering af ”erhvervslokaler” 

o Tilgændelighed – transport – kort sagsbehandlingstid 

o Benyt grænseoverskridende samarbejde (tysk sprog) 

o Lempelige regler for lokal producerede fødevarer 

o Masterplan for iværksættere bredes ud og ikke kun i industrien 

o Sammenhæng i erhvervspolitikken: Land - fødevarer (landbrug), region – Green Tech, 

Sønderborg - turisme 

 

Gruppe 1:   

 

Iværksætteri, erhvervsdrivende – indenfor f.eks. primære erhverv, forædling af 
fødevarer, håndværk, industri, servicefag, konsulentydelser m.m. 

 

Opsummering: 

Synliggør turismedelen og byg videre på eksisterende tilbud og best practice. Optimale 
netværksdækninger er en nødvendighed. 

Læg din handel lokalt – også kommunen. 
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Gruppe 2:   

 

Turisme 

 

Opsummering: 

Synliggørelse af det eksisterende gennem skrevne og web-baserede medier. Et krav er optimal 
internetdækning i hele kommunen. 

Koordinér turismeindsatsen gennem ét turist-organ. 

 

 

 

 

Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor turisme i landdistrikterne i 2020? 

o Udvikling af VisitSønderborg 

o Mobildækning optimal 

o Elektroniske aviser 

o Skiltning på dansk, tysk, engelsk 

o Digitale infotavler skal være synlige – også når folk kører ud af byen og ind i 

landdistrikterne 

o Naturlegepladser 

o Shelters på Gendarmstien 

o Shuttlebus til Gendarmstien, fjordbåde m.m. 

o Afdækning af de eksisternede attraktioner 

o Eventavis i højsæsonen 

o Turister, som deltagere i lokal sportsaktiviteter 

o Ture i bus for turister 

o Temature: historie, naturvidenskab, natur, slotte m.m. 

o Hot spots: vandring, fiskeri, surfing, cykling, europæiske vandreture 

o Sparring mellem overnatningsstederne vedr. bæredygtighed 

 

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor turisme i landdistrikterne i 2020? 

o Forskellig lovgivning mellem landene 

o Oplysningerne skal være på dansk, tysk og engelse 

o Skiltning dyrt? Lovgivningen? 
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Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor bolig og bosætning i landdistrikterne i 2020? 

o Cykelstier 

o Frit fibernet – meget hurtigt 

o Øget adgang til naturen 

o Kollektiv / nem transport, f.eks. delebiler 

o Fælles aktiviteter 

o Fælles mødested  / fælleshus 

o Særkende og identitet  

o Aktiviteter og gode forhold for børn og børnefamilier 

o Mere synlige foreninger 

o Et velfungerende og synligt landsbyalug 

o Så forskellige bolig-typer som muligt 

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor bolig og bosætning i landdistrikterne i 

2020? 

o For mange stramme regler 

o Negativ presseomtale 

o Lang afstand til skole og insitutioner 

o Ressourceknaphed, stigende energipriser, ingen ordentlig fjernvarme 

o Energi og transport bliver for dyrt 

 

Forslag: 

o Biomassen bringes fra land til byen – biobrændsel tilbage til landet 

o Fjern det faldefærdige, vedlighold det bestående 

Prioritering: 

o Velfungerende og synlige landsbylaug 

o Landsbyens særkende / identitet udpeges 

o Mere synlige foreninger, fælles mødesteder / fælleshus 

o Velkomstkomité  - modtagenetværk – fortællere - kontaktperson 

Gruppe 3:   

 

Bolig, bosætning 

 

Opsummering: 

Landsbylaugene skal være velfungerende. Synligheden skal øges på foreninger og aktiviteter. Fokus på 
fælles mødesteder og et særkende i hver landsby. 

Etablér en velkomstkomité i hver landsby. 
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Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor transport i landdistrikterne i 2020? 

o Mindre busser 

o Lokale vognmænd 

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor transport i landdistrikterne i 2020? 

o Tomme busser 

 

 

Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor demokrati og aktiv medborgerskab i landdistrikterne 

i 2020? 

o Landsbylaug; ideelt engagement og fællesansvar 

o Gode transportmuligheder / infrastruktur (bus, bil , cykel) 

o At vi alle føler behov for at være en del af det lokale fællesskab 

o Fælles aktiviteter for unge og ældre 

o Info – aktuelt og opdateret 

o At man bliver hørt 

Gruppe 4:   

 

Transport 

 

Opsummering: 

Lad de lokale vognmænd udføre opgaverne. 

Benyt flexible busstørrelser. 

Lav 8-tals mønstre til opsamling af passagerer og knyt op på hovedfærdselsåren. 

Gruppe 5:   

 

Demokrati og aktiv medborgerskab 

 

Opsummering: 

Åben dialog mellem beslutningstager og offer/klient/sag er fremmende, mens manglende dialog 
skaber mistro, afstandtagen og negative oplevelser. 

Tillid gavner beslutningerne – også de politiske. Vi (befolkningen) kan byde ind med nyttig 
viden. 

Mistillid virker ødelæggende 
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o Engagement 

o Dialog (også på daglig basis og ikke kun på stormøder) 

o Tillid – begge veje 

  

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor demokrati og aktiv medborgerskab i 

landdistrikterne i 2020? 

o Lovgivning 

o Pligt 

o At borgerne bliver overhørt 

o Landsbyerne har mange opgaver i forvejen, mængden af opgaver skal tilpasses antallet af 

indbyggere 

o Penge mangel; stopper mange gode initiativer og idéer 

o Lejere er ”generte” og svære at aktivere i forhold til ejere 

o ”aktiv medborgskab” er hæmmende, hvis det dikteres 

o Gensidig manglende dialog skaber mistillid 

 

 

 Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor livskvalitet i landdistrikterne i 2020? 

o Sammenhold 

o Godt samarbejde – dialog med kommunen 

o Tiltrækning af liv avler liv 

o Kvalitetsskole, god infrastruktur 

 

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor livskvalitet i landdistrikterne i 2020? 

o Huller i vejene, skæve fortov 

o Grupperinger i samfundet: by – landsby 

 

Gruppe 6:  Livskvalitet 

 

Opsummering: 

Aktiviteter på tværs af alder. Det er vigtigt af skabe sammenhold, tryghed og at folk kommer 
hinanden ved.  

Bevar det nære! 

Læg din handel lokalt – også kommunen. 

Med hensyn til vedligehold og forskønnelse skal alle hjælpe til. 
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Prioritering: 

Hvad kan vi gøre? 

o Kendskab til hinanden, hilser pænt 

o Tryghed – hjælper hinanden 

o Aktiviteter på tværs af alder og i alle aldersgrupper 

o Sammenhold, lang dialog m. kommunen 

o Bevare det nære miljø og erhverv 

o Landsbyens udseende 

o Kultur og opbakning – bevares 

Hvad kan kommunen gøre? 

o Bevare det nære miljø og erhverv 

o Landsbyens udseende 

o Kultur og opbakning – bevares 

o God infrastruktur og faciliteter vedligeholdes 

o Dialog med landsbyer 

o Transport mellem landsbyer 

o Aktiviteter gennemføres på landet 

 

 

Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor emnet: børn og unge i landdistrikterne i 2020? 

o Gode transportmuligheder til skole og fritid – minibus / 9-personers bus kan kombineres 
med ældrekørsel og fritidskørsel (samme chauffør) 

o Ny boligmasse 

o Gratis kommunal nedrivning 

o Slut lyset – motiver til flere børn 

Gruppe 7:   

 

Børn og unge på landet 

 

Opsummering: 

Der bør være gode transportmuligheder til skole og fritid. Benyt flexible busstørelser og 
afgangstider. 

Efterspørgselen i forhold til boligmassen ændres – lave mindre og vedligeholdelsesfrie tilbud. 

Gør brug af en ”Sluk lyset-kampagne”, der kan fremme antallet af nyfødte…  
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Gruppe 8:   

 

Ældre på landet 

 

Opsummering: 

Hvorledes definerer vi ordet ”ældre” i gruppen?  

Hvornår er det aldersbetinget, at der sker fraflytning? 

- Når børnene er flyttet 

- Når jobbet er afsluttet 

- Når kørekortet forsvinder 

Lav aktiviteter sammen i interesse- og aldersopdelte grupper. Udnyt hinandens interesser. 

Etabler fæller mødesteder. 

Gode internetforbindelser er en nødvendighed 

Udnyt mulighederne for kommunal støtte til frivillighedsgrupper – vær bevidst om 

forskelligheden i målgruppen. 

Hvad vil virke hæmmende for, at vi bliver førende indenfor temaet: børn og unge i 2020? 

o Manglende samarbejde / sammenhæng med ungdomsklubber 

o Indkøbsbusser, ældre kørsel 

o Erhvervskørekort til chauffører kræver speciel tilladelse 

 

 

Definition på ældre, den brede aldersgruppe (“portentielle fraflyttere”):? 

o Er det dem der ikke mere har hjemmeboende børn 

o Er det dem der ikke er i job længere 

o Er det dem der ikke har en bil længere 

o Er det ældre der ikke kan få den hjælp de skal bruge måske p.g.a. dårligt helbred 

Hvorfor bliver nogle, trods svære ods? 

o Kontakten til naturen og dyr er ofte livsenergi til folk der bor på landet (Derfor en stor 

skam, at Nybøl Plejehjem blev lukket) 

Hvad vil fremme, at vi bliver førende indenfor emnet: ældre i landdistrikterne i 2020? 

o Der skal sammenhold til: 
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 Lav klubber for forskellige interesser og klubber for +45, +60 o.lign. 

 Lav vandrestier der kan bruges af såvel folk med gangstativ såvel som 

barnevogn. 

o Tryghed for ældre på landet er afhængig af stabilt mobilnet og INTERNET 

o Støtte muligheder for at bygge tæt ved ældre større bolig eller landejendom( aftægt). 

o Udbud af mindre boliger på landet. 

o Støt frivillige / landsbypedeller 

 Støt tilbud på : fællesindkøb, offentlig / frivillig transport, r.engøring i hjemmet, 

vedligehold af hus og have. 

  

 

4. Årets Landsby 

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), landdistriktskoordinatoren 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!  
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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) 

 

 

5. Evt.  

Jørgen Wilkenskjeldt takkede for det flotte fremmøde og gode, inspirerende stemning og dialog. 

Referat m.m lægges ud på www.sonderborgkom.dk efterfølgende. 

http://www.sonderborgkom.dk/

