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Faaborg-Midtfyn
Kendt forfatter
gæster Ringe
Ringe: Velfærdsamfundet i

romanen.
Det er titlen på efterårets
forfatteraftener på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Den første af slagsen finder
sted den 2. oktober klokken
19.30, og det bliver med en af
landets meste kendte forfattere, idet Svend Åge Madsen
dukker op på Ringe Bibliotek.

■■Svend Åge
Madsen fortæller om sit
forfatterskab
på Ringe Bibliotek. Pr-foto
Han kan i år fejre sit 50 årsjubilæum som forfatter, og i
Ringe vil han fortælle om sit
forfatterskab. Entréen er 50
kroner - dog slipper studerende med halv pris. Billetter
kan købes ved indgangen eller på hjemmesiden ”billetto”, og alle er velkomne.

51-årig sigtet for spritkørsel
Ringe/Brobyværk: En 51-årig
mand fra lokalområdet blev
onsdag lige før middag rutinemæssigt standset af en politipatrulje på Ørbækvej ved
Stationsvej i Ringe. Han blev
skønnet påvirket og derfor

sigtet for spritkørsel.
Senere på dagen slog politiet til igen. En 36-årig mand
blev standset på Bøgebjergvej i Brobyværk og sigtet for
at køre bil, mens han talte i
håndholdt mobiltelefon.

Den nye tidsalder på plakaten
Faaborg: Alle interesserede er velkomne, når Spirituel Forening
Faaborg arrangerer foredrag i aftenkl. 19.30-22.
Det er med norske Per Henrik Gullfoss og med titlen ”Skiftet er sket”. Det handler om den nye tidsalder. Foredraget koster 100 kroner. Det gamle Bibliotek i Grønnegade 44 lægger
lokale til.

Klovnerier for hele familien
Faaborg: Hvis du ikke nåede
forestillingen med klovnen
Tapé på årets Børne- og ungdomsfestival i Faaborg, eller
du ønsker et gensyn, så er det
nu, du skal slå til.
På søndag kl. 11 har du
nemlig atter muligheden for
at møde Tapé i Grønnegade
40, Faaborg (i gymnastiksalen), i en én mands-cirkusforestilling for hele familien.
Forestilling og familiecafé
koster 30 kroner pr. næse,
og der er gratis medlemskab
til Faaborg Børnekulturhus
denne dag.
Tapé er ikke kun en klovn.
Han er også slangemenneske-kunster og spiller musik.
Forestillingen er en 40-minutters blanding af nye og
klassiske klovnerier.
Det hele foregår uden ord,
da Klovnen Tapé kun kommunikerer via kropssprog og
mimik understreget af musik
og lyde.
Den ordløse form gør, at
både store og små kan forstå
det hele og være med.

■■Klovnen Tapé kombinerer
klovnerier med jonglering
og artisteri.
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skarpe om
Blomstrende Landsby

Stine Berg er by- og
samfundskonsulent
hos sekretariatet for
Blomstrende Landsby

1

Hvad er formålet med
udviklingsprogrammet
Blomstrende Landsby?
- Landsbyerne skal gennem
programmet sætte fokus på
organisation, der kan være
med til at styrke fællesskabet
og lokalsamfundet.

2

Vil du betegne programmet Blomstrende Landsby som en succes?

- Ja, det er en succes. Flere
og flere landsbyer bliver
en del af programmet.

3

Jeg kan tælle en landsby, der er nået niveau
to. Hvordan er det en succes?
- Det er en succes på den
måde, at mange landsbyer
står på dørtærsklen til niveau to. Gennem arbejdet
med ansøgningen til blomst
to har byerne fået øje på
mange forskellige projekter.

4

Der er fem niveauer i
alt. Hvorfor kan jeg
ikke finde beskrivelser af de
tre andre niveauer?
- De er ikke helt færdige
endnu. Det har ikke været
aktuelt, men de er ved at
være klar.

5

Hvordan skal landsbyerne kunne ansøge
om optagelse på de højere
niveauer, hvis de ikke ved,
hvad de indebærer?
- Vi har en plan. Idéen er, at
de skal lade sig inspirere af
foreningerne i området og
bruge de ressourcer, der gør,
at landsbyens skiller sig ud.

Af Alexander Højfeldt Lund
alhl@fyens.dk

Læs om dengang Horne Land
blomstrede
på www.mitfyn.dk

■■Steen Outzen (t.v.) og Rasmus Høyby mener, at det med Blomstrende Landsby er lykkedes at
sætte gang i en proces, der skal samhørighed og fællesskab på Horne Land.

Blomstens frø
er sået

■■Det er to år siden,
Horne Land blev en
del af Blomstrende
Landsby. Blomsten er
dog ikke helt sprunget
ud endnu
Bøjden: I denne uge er det to

år siden, sammenslutningen
af Bøjden, Horne og Dyreborg under den fælles betegnelse Horne Land blev en
del af udviklingsprogrammet
Blomstrende Landsby.
Her to år senere fremstår
Bøjden dog ikke synderligt
blomstrende, men udseende
er ikke alt, heller ikke når det
kommer til landsbysamfund.
- I Frankrig handler blomstrende landsbyer om udsmykning. I Danmark handler det om at bringe folk
sammen og tænde ildsjælene, siger tovholder for Styregruppen for Blomstrende

Landsby på Horne Land
Steen Outzen, der sammen
med formand for Lokalrådet for Horne Land Rasmus
Høyby arbejder for et spirende lokalsamfund.
Synlighed svær at måle
Steen Outzen mener, at det
er lykkedes at sætte gang i en
proces, der skaber samhørighed mellem institutioner, foreninger, skole og borgere.
- Processen skal skabe samhørighed og synliggøre Horne Land udadtil, forklarer
Steen Outzen.
- Hvordan er Horne Land
blevet mere synligt?
- Synlighed er svær at måle,
erkender Rasmus Høyby.
Steen Outzen fortæller, at
drejer sig om at sætte gang i
udvikling og samarbejde og
derigennem skabe synlighed.
- Før vi gik med i Blomstrende Landsby, havde vi
forventninger om et øget

samarbejde mellem Bøjden,
Horne og Dyreborg. Processen handler om, at alle er med
til tage stilling til, hvordan vi
kan skabe udvikling på Horne
Land, siger Steen Outzen.
- Det er tre meget forskellige
lokalsamfund. Hvad er ambitionen?
- Ambitionen er, at der ikke
skal være nogen modsætninger. Det skal være en samlende proces, siger Rasmus
Høyby.
Grobund for idéer
Programmets medlemsbyer
bliver tildelt blomster alt efter, hvilket udviklingsniveau

[ Folk skal ikke sidde
hjemme i stuerne, for
når borgerne vil noget,
kan det lade sig gøre.
Steen Outzen, Styregruppen

