
 

Program

”Bo-Trygt”

v./ Conni Wendelboe, Kettingskov

”Her hilser vi på hinanden”  

v./ Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom

”Mjels pumpehus”

v./ Poul Erik Nørgaard (Polle), Oksbøl

”Aktivitetsområde i Holm”

v./ Trine Bossen, Holm

Program
Kl. 9.30-10.00: Velkomst og præsentation 

Kl. 10.00-10.45: Præsentation af kommunikations-

strategi og -plan i forbindelse

med projektet ”Vækst og værdier

i landdistrikterne” v. Jeppe Søe

Kl. 10.45-12.15: Formidling og kommunikation 

med Ballum IT og dialog i salen

Kl. 12.15-13.00: Frokost 

Kl. 13.00-14.15: Fælled-skaber v. Søren Hermansen,

Samsø Energiakademi

Kl. 14.30-15.45: Social Entreprenørskab 

v. Jens Peter Jensen, Marselisborg-

centret, Århus.

Kl. 15.45-16.00: Pause

Kl. 16.00-17.30: Projektbørs

Kl. 17.45: Julefrokost

Kl. 20.00: Underholdning v. Leif Maibom

Kl. 23.00: Tak for i aften



 

Projektbørsen

”Bo-Trygt”

v./ Conni Wendelboe, Kettingskov

”Her hilser vi på hinanden”  

v./ Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom

”Mjels pumpehus”

v./ Poul Erik Nørgaard (Polle), Oksbøl

”Aktivitetsområde i Holm”

v./ Trine Bossen, Holm



 

”Bo-Trygt”

v./ Conni Wendelboe, 

Kettingskov











”Her hilser vi på hinanden”

v./ Niels Peter Nielsen

Kværs-Tørsbøl-Snurom



Kværs – her hilser vi på 

hinanden

Et projekt støttet af
Sønderborg Kommune
”Borgerinitiativspuljen”
Nordea Fonden
Lokale erhvervsdrivende

Et projekt udført af
Landsbyrådet
Kværs Idrætsfriskole
KTUIF Idrætsforening
Lokale erhvervsdrivende



Kværs – her hilser vi på hinanden

Man skal altid spørge sig selv om hvorfor… 

Vi vil udnytte vores fantastisk beliggenhed midt i naturen. 

Så vi kan forstærke vores tilflytning til vores lille landsby.

Vi har et aktiv foreningsliv, og en god opbakning til alle de 

ting der opstår i Kværs. Vi har ingen der til indrettede steder

ud over vores fantastisk hal, institutionsområde og den nærlig-

gende natur at mødes i. Dette har vi et brændende ønske om at skabe

nu. 

Steder hvor vi kan hilse på hinanden, være sammen, lege samme,

bevæge os sammen og udnytte vores beliggenhed, så vores by 

fremstår som det bedste der findes. 

Projektet skal bygge mere bro mellem byens 

borgere, dagplejer, børnehave, skole og foreningsliv. 

Projektet skal skabe, motorik/fitness bane til brug for alle aldre, 

rekreationsområde ved en skovsø, en stor naturlegeplads,

handicapvenlige stier/adgangsforhold, og et stort 

samlingssted for alle byens indbyggere, frivillige, 

foreninger og besøgende.



Kværs – her hilser vi på hinanden

Hvordan gjorde vi så? 

En hver god ide, starter et sted, og der er nogen der

skal turde sige den højt

Men selv om der er en der tør sige det højt skal der

også være nogen der lytter.

Find nogen at spille bold med.

Leje/aftaler om brug af arealer 

Vi har skriftlig aftale med 4 private lodsejere, 
og med kommunen om leje.



Kværs – her hilser vi på hinanden

Det koster penge, mange penge… men det koster endnu mere tid

Sørg for at have rigeligt af især tid, Rom blev jo heller 

ikke bygget på en dag. 

Der er masser af penge at finde,

men husk nu at have styr på hvem I er, og hvad I vil.

Det svarer til at spørge jer selv om ”hvem I er” og dernæst,

hvad er det I vil. 

En fond støtter ikke et legepladsbyggeri, eller et nyt

klubhus.De støtter en sag eller en værdi, som fonden selv

kan forholde sig til. 



Kværs – her hilser vi på hinanden

Erfaringsråd

Start nu med at skitsere jeres planer, og indled en bygge-

tilladelse, det tager  (meget) længere tid end I regner med,

især hvis det er landzone. 

Ring til de fonde I søger, og spørg dem ind til hvad de 

lægger vægt på, også Selvom I har læst det.

(man kan ikke læse alt mellem linjerne) 

Få rådgivning, hvis I vil bygge selv, der er krav til stort

set ALT byggeri i dag. 

Hav en eller flere, som I ved styrer jeres projekt. 

Tænk drift og vedligeholdelse, meget tidligt i 

forløbet. 



”Mjels Pumpehus”

v./ Poul Erik Nørgaard (Polle)

Oksbøl







”Aktivitetsområde i Holm”

v./ Trine Bossen

Holm



 

Julefrokost


