Årets landsby i Sønderborg Kommune kåres
Når der torsdag aften er årsmøde i Landsbyforum i Svenstrup Forsamlingshus,
benyttes lejligheden også til at kåre Årets Landsby. Dommerkomiteen har været på
en vanskelig opgave med at vælge én blandt mange gode kandidater.
I år er valget faldet på en landsby, der har formået at tilbyde aktiviteter, der både på tværs af
generationer har skabt et stærkt sammenhold og har rakt ud over lokale grænser og dermed
skabt positiv omtale af virkelysten og sammenhængskraften i landdistrikterne i Sønderborg.
- Det bliver år for år vanskeligere at udvælge én landsby frem for en anden. Aktivitetsniveauet
er højt, og retningen er sat i forhold til landsbyernes lokale udviklingsplaner og lokale
ressourcer. For at begrænse det ekstra arbejde med at lave ansøgningsmateriale til titlen
”Årets landsby” har vi bedt landsbylaugene om at sende os formandsberetningen fra den årlige
generalforsamling. Det er så ud fra dem, valget faldt på én, der stak lidt ud i forhold til de
andre, fortæller byrådsmedlem Kristian Beuschau, der har været med i dommerkomiteen, er
medlem af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og samtidig den, der overrækker
prisen til den vindende landsby.
Komitéen bestod ud over ham af Peter Christiansen, Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug og
bestyrelsesmedlem i Landsbyforum, samt byrådsmedlem Claus Klaris, tidligere medlem af
Landdistriktsudvalget. Landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg er sekretær for gruppen.
”Tilbage til indstillingerne:
Aktiviteterne spænder vidt – fra aspargesspisning og blomster-plantning til oprydning,
rundvisninger og sangarrangementer, mens mødeaktiviteten har være massiv både internt i
landsbyerne og ved planlægnings- eller sparringsmøder med kommunen.
En enkelt skiller sig lidt ud, da der her er tale om tre små landsbysamfund. De har valgt at gå
sammen frem for at stå alene. De arbejder efter en fælles udviklingsplan, der skal løfte et
afgrænset geografisk område. Et område, der varierer meget i beboerantal afhængig af, om
det er vinter eller sommer.
Formandsberetningen viser, hvorledes Landsbylauget har været en samlende enhed, der på
lokalt plan er vokset med opgaverne og har været i stand til at løse udfordringer, inden det
blev til uløselige konflikter mellem borgere, sommerhusejere og myndigheder. De har været i
stand til at tilpasse en øget efterspørgsel efter overnatningssteder og ophalerplads til både, når
efterspørgslen var større end udbuddet. Der er konstant fokus på at levere en god service til
de mange gæster.
Dette sker på en måde, så de lokale føler, de også får det bedste ud af situationen, når de
deler hverdagen, naturens rigdomme og den historiske arv med gæster udefra. Sidste år
inviterede landsbylauget til et stort sportsarrangement, hvor den skønne natur blev benyttet til
løb, cykling og svømning. Resultatet overgik forventningerne, også selv om ambitionsniveauet
var sat højt fra starten. Til sommer gentages arrangementet den 2. juni.
Denne ”medvind” vil de gerne udnytte til at få sat flere ”skibe i søen”. De har hævet blikket og
deltager aktivt i et driftigt samarbejde med nabolandsbyerne. Samarbejdet rækker ud over
egne grænser.
Når jeg siger ”etablering af en cykelfærge over Flensborg Fjord”, ”aktiv medspiller i Det
levende Teglværk på Cathrinesminde” og ”medvirkende til at skabe et stilleområdet” – så ved I

vist alle, at årets landsby 2018 ligger på Broagerland. Her ligger fem aktive landsbyer, som vi
kunne vælge imellem, men vi taler om Brunsnæs, Iller og Busholm.
Landsbylauget synes selv, at ”de gør en forskel i deres område - og videre ud”. Dét synes
udvælgelseskomitéen også.
Til lykke Brunsnæs, Iller og Busholm. I er leverandører af samarbejdsvilje, virkelyst og
handlingskraft. Dét er med til at skabe sammenhængskraft og levende landsbyer i Sønderborg
Kommune. Med titlen følger en buket blomster, et lille skilt til evig eje, en vandre-skulptur og
en check på 5.000 kr., som I må benytte til at fejre titlen med. Stort til lykke!”

Evt. yderligere info om Landsbytopmødet kan fås hos Agnes Nielsen, formand for
Landsbyforum, mobil: 4098 9289

