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Ugelbølle har
to blomster
■■Ugelbølle fik som
den første landsby i
Danmark i august to
blomster på byskiltet
Ugelbølle: I den lille landsby

Ugelbølle på Syddjurs er det
lykkedes at aktivere de lokale
ildsjæle. Derfor er landsbyen
25 kilometer nord for Aarhus
som den første landsby under
udviklingsprogrammet Blomstrende
Landsby blevet
tildelt
blomst
nummer to.
- Vi samlet en
email-liste
ind
hos beboerne og
lavet en gruppe på
Facebook. Kommunikation
er vigtig, for det gør det nemmere at engagere folk, siger
formand for Landsbyrådet i
Ugelbølle Henning Rasmussen.

kræfterne ind på at markedsføre byen som en børnevenlig landsby, fordi der ligger
en daginstitution og friskole
i byen.
- De er forudsætningen for
visionen om en børnevenlig
landsby, men vi har heller
ikke andet i byen, siger Henning Rasmussen, der fortæller, at det er vigtigt at spille på
landsbyens styrker.
- En anden landsby må
lave et andet tema. Vi
har valgt at fokusere
på natur, infrastruktur - det er nemt at
komme til Aarhus
- daginstitution og
friskole.

Sådan gør
andre

Blomstrende Landsby
Formåletmed programmet
Blomstrende Landsby er at
lægge op til, at borgerne valgfrit og i fællesskab forholder sig
til, hvordan det er at bo og leve i
deres landsby.
Udviklingsprogrammetskal
give landsbyborgerne mulighed for at sætte kursen for deres
eget lokalsamfund.
Blomstrende Landsbyer inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid skabes fremdrift i
den retning, landsbyens borgere
har ressourcer til.

Første niveauhar til formål at
synliggøre de ting, der allerede
er i byen. Hvert niveau har sine
områder, som skal sikre en målrettet udviklingsindsats.
På femte niveaufinder sekretariatet for Blomstrende Landsby
de landsbyer, hvor der handles
i overensstemmelse med bæredygtige principper.
Programmeter tilrettelagt, så
alle landsbyer kan være med,
hvis de gerne vil investere tid og
energi i byens udvikling.

de er på. Indtil videre har 11
landsbyer - heriblandt Horne
Land - fået tildelt en blomst,
mens en enkelt har fået tildelt to blomster.
Målet er, at landsbyerne
bliver bevidste om deres egne
styrker.
- Vi har enestående natur og et utroligt aktivt foreningsliv, siger Steen Outzen.
- Ambitionen er at være et
rart sted, hvor børnefamilier
har lyst til at flytte hen. Derfor skal vi holde fast i skole
og børnehave. Natur har vi
heldigvis fået foræret, tilføjer
Rasmus Høyby.
Styregruppen for Blomstrende Landsby på Horne
Land arbejder i øjeblikket på
en udviklingsplan i forbindelse med ansøgningen om at få
tildelt blomst to.

- Alt er som udgangspunkt
i spil. Det er en konstant diskussion og proces, siger Steen
Outzen.
- Diskussion og proces er fint,
men det skal jo også føre et sted
hen?
- Det skal være grobund for
idéer, og invitere nogen til at
komme med ideer. Hvis vi
vil have udvikling, så skal vi
selv skabe den. Folk skal ikke
sidde hjemme i stuerne, for
når borgerne vil noget, kan
det lade sig gøre, siger Steen
Outzen.

Kilde: Blomstrende Landsby

Af Alexander Højfeldt Lund
Foto: Tim K. Jensen
alhl@fyens.dk, tkj@fyens.dk

Børenvenlig landsby
I forbindelse med ansøgningen om optagelse på niveau
to i Blomstrende Landsbyprojektet udviklede Ugelbølles borgere en vision for
fremtiden.
- Vi skal være en børnevenlig landsby. Vi prioriterer aktiviteter for børn. Vi har fire
legepladser, en friskole, en
daginstitution og et forsamlinghus for tidlige teenagere,
forklarer Henning Rasmussen, der har været formand
for Landsbyrådet i tre år.
Ugelbølle har valgt at sætte

Del af en klynge
Til gengæld har landsbyen
ikke så meget andet at byde
på.
Indkøbsmulighederne
ligger i nabobyen, og de kulturelle arrangementer er
sparsomme. Men det betyder
ikke, at man ikke kan skabe et
velfungerende landsbymiljø.
- Vi er en del af en klynge,
hvor vi ligger sammen andre
byer og samarbejder, siger
Henning Rasmussen.
Ugelbølles udfordring er,
at mange flytter væk fra byen,
når børnene er fløjet fra reden.
- Udfordringen er de enlige
og pensionisterne, men lige
nu er det teenagerne, vi har
fokus på, forklarer Henning
Rasmussen
- Vi kan nemlig se, at mange flytter tilbage, når de får
børn.

Landsbyerne er
fritidssamfund
De små landsbysamfund står
over for en række udfordringer. Især er det tilknytningen
til de små klynger af huse,
der kan volde problemer. Det
forklarer adjunkt på Center
for Landdistriktsforskning
ved Syddansk Universitet
i Esbjerg Annette Aagaard
Thuesen.
- Landsbyerne er i højere
grad et fritidssamfund frem
for et funktionelt samfund.
Det er et sted, man er efter
klokken 16, siger Annette
Aagaard Thuesen.
Hun pointerer, at mange
mennesker arbejder andre
steder end i landsbyerne.
- Tidligere var der landbrug og en brugsforening.
Købmanden er nok lukket.

Landbruget er stadig et stort
erhverv, men fylder ikke meget beskæftigelsesmæssigt, siger Annette Aagaard Thuesen, der forklarer, at man ikke
længere mødes tilfældigt.
Derfor kan der være behov for flere mødesteder, og
foreninger kan komme til at
spille en stor rolle i at skabe
sammenhold.
- Hvis tilknytningen skal
blive større, er det vigtigt at
vedligeholde foreningslivet
og mødes på tværs af grupperinger, siger Annette Aagaard
Thuesen.
- Det handler om at bygge
på de eksisterende ressourcer.
Det kan være unikke naturressourcer eller flotte bygninger. (alhl)
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Byshow og ølfest
i Ringes gader
■■Søndag den 29.
september står der
blandt andet ølsmagning og catwalk på
programmet i Ringe
Ringe: I flere år har Ringe

Handelsstandsforening med
stor succes stået bag en øl
smagning på Torvet.
Sidste år blev den del så
udvidet med med et byshow,
der blandt andet bød på en
catwalk gennem Algade.
Begge dele bliver gentaget
igen i år, når handelstandsforeningen inviterer til Byshow
og Ølfest søndag den 29. september.
Mellem klokken 12 og 15

serveres der smagsprøver på
forskelligt øl fra blandt andet
Midtfyns Bryghus, Bryggeriet Vestfyn og Stensbogaard.
Til de første 1000 gæster er
der desuden et gratis ølkrus,
mens der til børnene er gratis
sodavand.
Desuden er det også muligt at få lidt fast føde i maven i form af smagsprøver på
hjemmelavet grillmedister
med tilbehør, og klokken 13
finder den store catwalk på
den røde løber sted.
Omkring 30 butikker og
firmaer fra Ringe er med i opvisningen.
I forbindelse med søndagsarrangementet holder byens
butikker åbent mellem 11 og
15.

Pilgrimme
på vandring
Svanninge/Faaborg:

Fynsk
Pilgrimsvandring arrangerer
pilgrimsvandring søndag den
29. september.
Vandringen starter med
gudstjeneste i Svanninge
Kirke. Efter gudstjenesten
påbegyndes vandringen op i
Svanninge Bakker, hvor pilgrimsvandrerne støder på
Øhavsstien, som herefter følges hele vejen til Faaborg Kirke. Vandringen mod Faaborg
går via Lerbjerg, 126 m over
havets overflade.
Noget af pilgrimsvandringen vil foregå som stillevandring, hvor pilgrimmene i
stilhed vil kunne nyde og tage
den smukke natur ind samt
reflektere.
Man skal medbringe madpakke og drikkevarer til frokosten.
Der sluttes af i Faaborg

Hospital (menighedshuset
lige over for Faaborg Kirke)
med kaffe/the og kage.
Alle er velkomne til at deltage i vandringen, som er 11
km på natur- og grussti i et let
kuperet terræn.
For nærmere information
og tilmelding kontakt Marianne Olesen telefonnummer
20 89 12 04 bedst efter kl. 17.

Loppemarked

den 28. og 29. September
fra kl. 10-17

STED: Svendborgvej 50,
5750 Ringe. SÆLGES: Blå
køkkenting, værktøj (+søm
og skruer), møbler, malerier
og masser af småting.
Ved spørgsmål, kontakt:
Erik Christoffersen på
tlf. 2012 1333.

Efterårsudstilling på Gelskov Gods
Dahl Bartsch - Kirså og Hoffer
Fernisering Lør. d. 28. sep. kl. 12-17.00 Velkommen
Udstillingen er åben alle weekender i Okt. 2013
Gelskovvej 10 5750 Ringe v/Sallinge
www.Gelskovgods.com

