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"Har i rigtigt set dens tænder?"  En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup.

Da vi i august sidste år slog dørene op 
sammen med Friskolen, var der næppe 
nogen af os der havde troet, at vi alle-
rede her et år efter, ville skulle starte op 
oven på sommeren sammen med dob-
belt så mange kollegaer og børn. Men 
sådan blev det, og når jeg nu her sidder 
og prøver at få det nedskrevet på papir, 
kan det være svært at få det hele med. 
Men netop den følelse, beskriver meget 
godt det forløb vi har været igennem og 
stadig står midt i.

I løbet af vores første år som børne-
have gik der meget tid med at få skabt 
en rytme i hverdagen, med plads til 
fordybelse, leg og hygge. Der er løbende 
blevet evalueret på hverdagen og lø-
bende lavet mange justeringer, således, 
at vi sammen med børnene fik skabt 

vores børnehave.
Vi har haft nogle fokusområder som 

har fyldt meget i denne periode, f.eks. 
hvordan får vi skabt en Idræts og na-
turbørnehave i praksis. Hvad er en god 
børnehave for børnene, hvad vil de? 
Hvad vil vi som personale, hvad er en god 
børnehave for os? Og også forældrene, 
hvordan møder vi dem og hvordan får 
vi dem til at føle, at det også er deres 
børnehave? 

Nu sidder jeg her og ser tilbage på 
vores første år og tænker på de mærke-
dage der har været i årets løb, og hvor er 
der egentlig mange, for en ting er selve 
åbningsdagen, den dag man på papir 
starter op. Noget andet er den dag man 
kan mærke, at institutionen begynder at 
tage form, at det begynder at bære frugt 
og blive et fælles projekt. Den dag man 
ser positive forandringer ved børnene, 
den dag man ser, at de trives og måske 
ligefrem blomstrer op. Den dag en 
forælder fortæller, hvordan deres barn 
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Valg til kommunalbestyrelser den 17. November
 
Her hvor denne leder skrives, er indleveringsfristen for 
kandidatlister til kommunalvalget afsluttet, og desværre fik 
Roger Buch og andre  ret i den påstand, at der ville være 
betydeligt færre  kandidater end for 4 år siden.
 
Roger Buchs påstand var, at det var kandidater fra land-
distrikterne, der ville mangle til det kommende valg, og 
dermed også muligheden for at påvirke til bedre vilkår for 
os, der bor i landdistrikterne, og desværre er der meget, der 
tyder på, at det er de kandidater, der mangler på listerne 
denne gang.
 
Nu behøver det jo ikke at gå sådan, uanset de manglende 
kandidater (kommunalbestyrelses medlemmer), for der er 
rigtig mange kommuner, der i dag tager landdistriktspolitik-
ken alvorligt og har nedsat udvalg, der tager sig af denne 
politik.
 
Landdistrikternes Fællesråd (LDF) har lige udsendt et hæfte, 
hvor der kan læses om, hvor mange kommuner der har 
formaliseret samarbejde med Lokalråd og borgerforeninger. 
Der har været kontakt til 54 kommuner, og af disse kom-
muner er der 44, der har et formaliseret samarbejde mellem 
lokalråd/fællesråd og kommunalpolitikerne.

Rapporten udsendes i øjeblikket til alle politikere i de 
kommuner, hvor LDF har adresser, ligesom landsorganisa-
tionerne for de enkelte partier vil modtage rapporten.

Desværre er det ikke alle kommuner, som vil udlevere 
adresser, men rapporten kan læses på www.landdistrik-
terne.dk så LDF, og vi i LAL håber på, at rigtig mange får 
læst rapporten, og dermed kan inspireres til at få et mere 
formaliseret samarbejde med de mange ildsjæle, der findes 
i landdistrikterne.
 

Som det kan læses i rapporten, er der kommuner, der har 
et §17 stk. 4 udvalg, hvor der er politikere samt lokalråds 
personer i dette udvalg. Andre kommuner har et demokra-
tiudvalg eller anden betegnelse for udvalg, hvor der holdes 
møder med lokalråd flere gange om året.
 
I min egen kommune havde vi ønsket et §17 stk. 4 udvalg, 
men fik ikke dette ønske opfyldt. I stedet for dette udvalg, 
fik vi et demokratiudvalg samt en borgerkonsulent, og vi 
må alle indrømme, at det har virket næsten 100% i denne 
periode. Der har været afholdt en del konferencer, jævn-
lige møder med fællesrådet for lokalrådene, henvendelser 
om opbakning fra fællesrådet og en lang række gode tiltag. 
Der er  økonomi til de enkelte lokalråd til dækning af ad-
ministrationsudgifter, ligesom der er en pulje, der søges til 
projekter i lokalrådene.

Så uanset hvilket udvalg, der nedsættes, er det ikke så me-
get udvalget, det kommer an på, men viljen fra politikernes 
side til at være konstruktive i de forskellige udvalg, og ikke 
blot nedsætte udvalg for at have alibiet i orden.
 
LAL håber, at vore medlemmer vil være opmærksomme på, 
hvilke nuværende politikere samt hvilke nye kandidater der 
omtaler landdistrikterne i deres valgmateriale. Vi får brug 
for  i fremtiden at have aktive politikere, der ”tænker” land-
distrikternes fremtid. Så vi skal hermed appellere til, at de 
sidste dage op til valget  bruges på at udfordre politikere og 
kandidater til nogle udspil om, hvad de vil gøre for land-
distrikterne, hvis de bliver genvalgt/valgt.
 
Indenrigsministeren har, på den nyligt afholdte landdi-
striktskonference, fået en del gode forslag fra deltagerne, 
og ministeren har positivt foranlediget, at disse forslag vil 
få sær-behandling i de ansøgninger, der indsendes til Land-
distriktspuljen 2010.

Vejledningen kan læses på Indenrigsministeriets hjem-
meside og hedder:

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrik-
terne..
 
Jeg vil ønske alle vore medlemmer held og lykke med det 
kommende valg og håbe, at I får valgt de rigtige personer, 
så vi kan fortsætte det positive samarbejde der er med rigtig 
mange kommuner. 

Ole Olsen

Leder

Ole Olsen
Formand

Det blomstrer. Fortsat fra forsiden.

ved aftensmaden har fortalt om dagen 
i børnehaven med et smil om munden 
og et glimt i øjnene. Den dag en kollega 
opdager, at hun da faktisk havde fri for en 
halv time siden, men har glemt at holde 
øje med klokken. Den dag købmanden 
fortæller, at det er så rart at komme hos 
os med varer. Den dag man har siddet 
med børnene til samling og haft deres 
fulde opmærksomhed i 20 -30 min., hvor 
det før var 5 min. Det er gode dage, hvor 
jeg ved, at vi er på vej, og ikke bare på 
vej, men også på rette vej. At det hårde 
arbejde, som det er at starte en ny insti-

Og nu står vi her så igen, men denne 
gang gælder det opstarten af vores nyop-
rettede småbørnsgruppe for de 0-3 årige 
og med den, 14 dejlige tumlingebørn og 
deres forældre, samt de 5 nye kollegaer 
der er kommet til. Børnehaven er nu ble-
vet til Børnehuset og det har vi glædet os 
til, og er også kommet godt i gang, huset 
summer endnu engang og det bliver det 
forhåbentlig ved med, for her kører vi 
ikke på rutinen, men vi tager alle vores 
erfaringer med os og fortsætter i samme 
spor, for vi synes faktisk, at vi er kommet 
godt fra start her i Branderup.

Lene Juel Buch
Leder, Idræts og Naturbørnehuset

tution op betaler sig, for det vi får skabt 
sammen med børn, forældre, bestyrelse, 
frivillige; det er vores, og det er i sig selv 
arbejdet værd.



3

Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund · 2009 · nr. 5

Ca. 40% af befolkningen i Tønder 
kommune bor i landdistrikterne og 
lokalsamfundene i kommunen og i 
forbindelse med afholdelsen af halv-
årsmødet i Landdistriktsrådet var alle 
kandidaterne fra partierne inviteret til 
halvårsmødet til en debat under ledelse 
af journalist Jens L. Hansen fra Jydske 
Vestkysten.

Landdistriktsrådet er af den mening 
at det er vigtigt at kende politikernes 
mening om udviklingen i vores lokal-
samfund i forbindelse med kommunal-
valget og mødet havde fra de 9 partier 
25 kandidater og ca. lige så mange 
borgere som deltagere. Så politikerne 

ville gerne mødes og debattere. Mødet 
afvikledes som paneldebat og efterføl-
gende spørgsmål fra salen.

De 2 spørgsmål paneldeltagerne 
skulle svare på var:
• Hvordan bruger I Landdistriktspoli-

tikken i praksis?
• Hvad vil I gøre for at leve op til 

visionen om, at Tønder skal være 
Danmarks bedste Landdistriktskom-
mune?

Selv om spørgsmålene var sendt ud 
i august måned, var der ikke just klok-
keklare svar der lød fra panelet - nogle 
af deltagerne måtte tage partiprogram-
met som direkte oplæsning - desværre. 

Onsdag den 7. oktober var der debataften i Nr. Løgum Centralskole i Tønder kommune.  
Der deltog kandidater til det nye byråd fra Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Sles-
vigsk Parti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og Enhedslisten.

Spændende debataften

Men mødet havde sin berettigelse, for 
der er ingen tvivl om, at alle kandidater 
blev meget klogere på, hvad lokalråd 
og landdistriktsråd er i Tønder Kom-
mune, nemlig paraply-organisationer 
for foreninger og borgere i de enkelte 
landsbyer og opland.

Det er nødvendigt at få svar fra by-
rådspolitikere om, hvordan de forholder 
sig til fremtiden for landdistrikterne - så 
stil spørgsmål til dem, også selv om val-
get er overstået - arranger en debataften, 
den mundtlige politiske debat er vigtig 
både for borgerne og de folkevalgte, for 
det er med til at sætte politisk fokus på 
livet på landet.
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Årsmøde på Mors i 2010
En appetitvækker

Årsmøde og generalforsamling 
afholdes 6. marts 2010 på Mors!
Indkaldelse til generalforsamling 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne
1. Valg af Stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Foreningens fremtidige arbejde
7. Forelæggelse af budget
8. Fastsættelse af kontingent
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af 2 suppleanter jf.6.
10.Valg af 2 revisorer samt af 2 revisorsuppleanter.
11. Eventuelt

Endelig dagsorden og eventuelle forslag til behandling kan ses på LAL´s hjemmeside fra 14 dage før
generalforsamlingen.

For nogen af vore medlemmer er der vældig langt hertil, ligesom der også er langt fra Mors til mange 
dele af Danmark.
Mors er virkelig et besøg værd, og LAL’s årsmøde er forhåbentlig også for medlemmerne værd at rejse 
efter.
 
Mors er også kendt som ”Øen bag havet”!
Man kan orientere sig om denne dejlige ø - på Mors-portalen www.mors.dk
Mange levende lokalsamfund
Masser af kulturelle arrangementer
Et fantastisk landskab omkranset af Limfjorden – også dejligt til cykelture (jeg har selv prøvet).
Også mange problemer med at fastholde befolkningstallet.
Vi skal opleve det alt sammen, når vi ses på Mors i marts 2010, til Landsforeningens årsmøde.

Vi ses på Mors
Jette Hansen

I år 2010 skal Landsforeningen af Lands-
bysamfunds årsmøde afvikles på Mors. 
Som bosat på Mors glæder jeg mig til 
mødet og vil gerne fortælle lidt om øen. 
Der bor omkring 22.000 mennesker på 
Mors og desværre er befolkningstallet 
faldende. Omkring halvdelen boer i Ny-
købing, så øen har et naturligt centrum. 
Den øvrige befolkning bor i landsbyer af 
varierende størrelse eller på landet. Der 
er en stor landbrugsproduktion, hvor der 
fortrinsvis produceres svin. Eftersom to 
af øens største arbejdspladser, slagteriet 
og møbelproducenten Bodilsen, er luk-
ket indenfor det seneste år er der en høj 
arbejdsløshed. Ydermere er der en stor 
ungdomsarbejdsløshed. Set i lyset af at 

uddannelsesniveauet er lavt, står Mors 
over for store udfordringer fremadrettet. 
Oven i er der mange dårligt vedlige-
holdte huse, som har tiltrukket boligspe-
kulanter med menneskelige tragedier og 
uheldig presseomtale til følge.

Når alt dette er ridset op er der også 
en anden side af tilværelsen på Mors, 
som jeg vil nævne. Der er et blomstrende 
kulturliv og foreningerne er aktive med 
masser af aktiviteter. Øen har sin egen 
avis, Morsø Folkeblad, som hver dag 
bringer en lang liste af fritidsaktiviteter 
eller tilbud om foredrag mv. Morsø 
Sparekasse har netop støttet opførelsen 
af en stor sportsarena i Nykøbing og 
der er planer om halrenoveringer og 

tilbygninger andre steder. Nykøbing 
huser Limfjordsteatret der er egnsteater. 
Teaterforeningen er vistnok landets stør-
ste med over 1100 medlemmer. Der er 
desuden en flot teatersal, der som noget 
helt nyt i 1982 blev bygget sammen med 
gymnasiet og det gav senere mulighed 
for at oprette en dramalinje, der tiltræk-
ker gymnasieelever andre steder fra. 
Der er en stor musikskole med over 500 
elever, et meget velfungerende bibliotek 
og ikke mindst et velfungerende sport- og 
idrætsliv. Sidst men ikke mindst er Mors 
kendt for sin blomsterpark ”Jesperhus”, 
som hver år besøges af en kvart million 
mennesker.
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Den 30. September 09, var jeg inviteret 
til Glesborg! Jeg skulle give et oplæg til 
debatten i forbindelse med et vælger/
borgermøde omkring en ændring i sko-
lestrukturen i Norddjurskommune.

Det var med stor spænding, at jeg tog 
af sted, da det var første gang, jeg deltog 
i et sådan arrangement, i min egenskab 
af bestyrelsesmedlem i LAL.

Da jeg ankommer, bliver jeg mødt af 
formanden for skolebestyrelsen og andre 
engagerede ildsjæle. Jeg fornemmer 
klart, at stemningen er spændt, og man 
er ”klar til kamp” for skolen, børnehaven, 
byen, ja - hele området. Der er inviteret 
ildsjæle fra nærliggende landsbyer, hvor 
skolerne også er lukningstruede. Et rigtig 
godt tegn på at man holder sammen - 
landsbyerne imellem.

Jeg føler mig lidt ydmyg og håber, at 
jeg med mit indlæg kan hjælpe vores 
medlemmer i Glesborg.  Indlægget 
omhandler nogle erfaringer fra tidligere 

På initiativ af Lokalrådet for Hejninge 
& Stillinge Sogne blev der, i slutningen 
af 2007 nedsat en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Idrætsforeningen og 
Ungdomsklubben med det formål at 
få etableret et sted, hvor lokalområ-
dets foreninger kan udøve deres virke. 
Vi ønskede os et hus, hvor børnene i 
Ungdomsklubben kunne trives, hvor 
idrætsudøverne kunne holde 3. halvleg, 
hvor dagplejemødrene kunne mødes og 
hvor områdets mange foreninger kunne 
”have til huse”.

Vi inviterede i januar 2008 Slagelse Kom-
munes Borgerrepræsentant til møde for, 
at forelægge og debattere planerne. Bor-
gerrepræsentanten formidlede hurtigt 
kontakt til politikerne og forvaltningen, 
og rådgav os om ”angrebsvinkler”.

Ligeledes i januar 2008 holdt vi et dia-
logmøde med lokalområdets øvrige 
interessenter – skolen, SFO’en, dagple-
jemødrene, Hallen m.fl. Alle gav tilsagn 
om opbakning til projektet, hvilket har 
givet en god ballast og et godt fundament 
til det fortsatte arbejde.

Den 19. maj 2008 blev ideen / oplæg-
get under et borgermøde i det lokale 

Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter, 
kaldet ”HUSET”

forsamlingshus, præsenteret for en sam-
ling politikere. Vi søgte, og fik, midler fra 
Slagelse Kommune til at få udarbejdet 
en skitse samt en overslagspris på en 
bygning. På baggrund af dette materiale 
søgte vi i august 2008 Slagelse Kommune 
om midler til at realiserer projektet, der 
nu var vokset fra en 300 m_ stor tilbyg-
ning til den eksisterende idrætshal, til en 
selvstændig bygning på lidt over 400 m_. 
Dette projekt forudsætter anlæggelse af 
mindst 1 ny fodboldbane, hvilket der 
altså også skal findes midler til.

Henover efteråret 2008 og vinteren 
2008/2009, har vi haft besøg af flere 
politiske udvalg, som vi har vist de meget 
kummerlige forhold vores Ungdomsklub 
drives i, i et nedlagt mejeri. Alle poli-
tikerne har vist stor interesse for vores 
projekt, og har alle vist stor sympati for 
vores arbejde.

I løbet af foråret 2009 udviste især 
Venstre interesse for vores problemer 
og HUSET. Venstre er dog ikke med i 
flertalsgruppen i Slagelse Byråd, men 
valgkampen begyndte tidligt i Slagelse 
Kommune. Da Venstres lokale partitop 
havde meldt positivt ud, brugte vi vores 
kræfter på Socialdemokratiet, der har 
den førende position i flertalsgruppen – 

og de hørte os HURRA!

På budgettet for 2010 er der afsat 4 
millioner til vores projekt, der samlet 
formentlig løber op i ca. 8 millioner. Vi 
håber nu, at politikerne til næste år, så 
afsætter yderligere 4 millioner i budget 
2011.

Arbejdet med HUSET har vist os:
• At det er vigtigt med et bredt funde-

ret ejerskab, altså at få involveret så 
mange interessenter som muligt.

• At det er meget vigtigt at få ”sat et 
stærkt hold”, d.v.s. at få analyseret 
projektets udfordringer og afdækket 
potentielle aktørers kompetencer, og 
derefter samle de bedste kræfter i en 
mindre, men handlekraftig gruppe.

• At man så vidt muligt skal undgå 
partipolitisk tovtrækkeri.

• Vigtigheden af at holde en konstruk-
tiv, positiv og sober dialog, hvorimod 
negativitet, nepotisme og ufred er 
direkte opslidende og et dræbende 
resursespild.

• At et godt netværk er meget udbyt-
terigt, og at det ofte er vigtigere at 
lytte end at tale.

Skulle nogen have lyst til at høre mere 
om vores arbejde, så send en mail til 
lars1264@gmail.com.

Til vælgermøde i Glesborg
lignende situationer i små samfund – 
hvordan det påvirker udviklingen, hvad 
der sker i lokalsamfundet, når skolen 
lukkes! Men også om, hvad der kunne 
være noget nyt. Nemlig et ønske om 
at politikerne tør tænke visionært og 
anderledes.

Det kunne være befriende, hvis kom-
munalpolitikere, turde vende tingene på 
hovedet og ligestille landdistrikterne og 
byområderne . Hvorfor kan børn i en 
større by ikke køre med bus til en skole 
i en landsby, når man næsten fordrer, at 
det SKAL børnene i landsbyen på et eller 
andet tidspunkt i deres skoletid.

Der bliver brugt millioner af kroner 
til at istandsætte nedslidte og usunde 
skoler i de større byer, samtidig med at 
man ”desværre og med stor beklagelse, 
er nødt til at lukke den lille, mindre 
nedslidte, og sunde skole i landsbyen”. 
Hvorfor ikke bare lukke den usunde 
skole, og flytte børnene ud til lands-

byen!!!???
Det gælder om, at ildsjælene står 

sammen, hvis målet er at bevare og ud-
vikle et landsbysamfund, og det gælder 
naturligvis også i den her situation. Det 
er et samarbejde mellem kommunen 
og ildsjælene, og her er det vigtigt, at 
ildsjælene er målrettede og har ideerne 
til fremtiden for skolen.

På vælgermøderne er det ”mulighe-
dernes land”, for det er der, man kan /
skal stille spørgsmål til de opstillede 
politikere, der mener, at de vil landdi-
strikterne noget godt.

Til Glesborg vil jeg endnu en gang 
sige Tak for en dejlig og meget interessant 
aften hos jer, og vi glæder os til at høre, 
hvordan det går.

Hilsen
Vibeke Davidsen, vibeke@lal.dk
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Vester Nebel Andelsmejeri i Vester Ne-
bel, Esbjerg kommune, blev stiftet 1908 
og lod bygninger opføre i løbet af efter-
året. Opførelsen kostede 12.500 kr samt 
850 kr for skorstenen (mejeriskorstenen 
blev væltet 1981). Mejeriet blev indviet 
1/1 1909.

Ved indvielsen var der 58 leveran-
dører. Frem til 1/5 kom yderligere 14 
leverandører, således der var 72 i alt. 
Leverandørerne var landmændene fra 
sognet samt nogle fra nabosognene. Da 
der var flest var der 113 leverandører. 
Ved lukningen i 1966 var der 82 tilbage. 
Til sammenligning er der i dag 2 mælke-
producenter i området. Det første mejeri-
bestyrerpar var Marie og Peter Johansen, 
som virkede frem til 1/11 1949. Herefter 
fulgte sønnen og svigerdatteren Mary og 
Viktor Johansen frem til lukningen.

Mejeriet var et ganske almindeligt 
landsbymejeri. Der var smørmejeri, men 
der blev på intet tidspunkt produceret 
ost. 1926 – 30 blev solgt konsummælk 
til Esbjerg. Det lille mejeri blev udvidet, 
tilbygget og ombygget 1935. Man nåede 
også at anskaffe tankbil. Men som overalt 
blev konkurrencen hårdere i 1960’erne. 
I området blev Esbjerg-mejerierne slået 
sammen med lukning af de mindre me-
jerier til følge. 1966 blev det besluttet at 
lægge Vester Nebel Andelsmejeri ind un-

der Mejeriselskabet Esbjerg og at lukke 
mejeriet, hvilket skete 1-4 1966. 

Efter lukningen blev mejeribygningen 
solgt som privat beboelse. 1981 – 1987 
var bygningen ejet af den religiøse orden 
”Den Hvide Orden”. Ved den efterføl-
gende ejer var bygningen 3 måneder 
udlejet til Dansk Flygtningehjælp.

”V. Nebel Mejeri, Ungdomspension 
og Værkstedsskole” – nu ”Det Gamle Me-
jeri” - overtog bygningen i 1988. Denne 
selvejende institution, som blev startet af 
en gruppe forældre til sent udviklede i 
Esbjerg i 1988, omdannede mejeriet til 
en værkstedsskole og ungdomspension 
for svage og sent udviklede unge menne-
sker. De unge mennesker hovedsageligt 
i alderen 17 – 25 år indbefatter hjerne-
skadede, psykologisk skadede og unge, 
der blot er ”almindeligt tilbagestående”, 
som uden hjælp ikke ville kunne begå 

Vester Nebel Andelsmejeri

sig i samfundet. Gennem arbejdstræning 
og botræning på ”Det Gamle Mejeri” er 
det hensigten efterhånden at få sluset de 
unge mennesker ud i samfundet. Over-
gangen til selvstændig bolig kan evt. ske 
gennem institutionens 2 bofællesskaber 
i Esbjerg.

I dag har institutionen plads til 19 
elever, som alle får udarbejdet en hand-
lingsplan til afklaring af deres behov 
og kompetencer. Undervisningen sker 
gennem værkstedstimer, og der er in-
gen traditionelle klassetimer. Mejeriets 
lokaler er omdannet til institutionens 
kontorer, køkkenværksted, træværksted, 
metalværksted samt serviceværksted. 
I værkstederne får eleverne grundlæg-
gende arbejdstræning. Herudover er 
der indrettet værelser til bosiddende 
elever.

Udover Vester Nebels gamle mejeri-
bygning har den selvejende institutions 
afdeling ”Værkstedsskolen” opkøbt de 
gamle foderstofbygninger i Vester Nebel 
2003 samt forpagtet ”Nebel Sø” (en 
put-and-take sø) siden 2005. I de gamle 
foderstofbygninger er indrettet forskel-
lige værksteder og her såvel ved ”Nebel 
Sø” får de unge en mere videregående 
arbejdstræning. Der er tilknyttet i alt 
ca. 13 ansatte (pædagoger, faglærere, 
kontorpersonale) til institutionen.
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Landdistrikterne 
- et lokaldemokra-
tisk laboratorium
Landdistrikternes Fællesråd har under-
søgt, hvordan lokalsamfundene organi-
serer sig i 58 kommuner med store land-
distriktsområder, og hvordan samspillet 
er med kommunen og politikerne.

Fællesrådet har kontaktet kommu-
nerne og stillet følgende spørgsmål:
• Hvor mange af kommunens lokal-

samfund har oprettet et lokalråd?
• Er der i kommunen oprettet et fæl-

lesråd, der fungerer som paraply-
organisation for alle kommunens 
lokalråd?

• Er der et formaliseret samarbejde 
(f.eks. i form af regelmæssige møder) 
mellem lokalråd/fællesråd og kom-
munalpolitikerne?

Kommunernes svar viser, at:
• der er oprettet lokalråd i 54 ud af 58 

kommuner
• antallet af lokalråd svinger fra 4 til 

91 i hver enkelt kommune
• der i alt er etableret 1182 lokalråd i 

de 54 kommuner med lokalråd
• der i 38 ud af de 54 kommuner med 

lokalråd er etableret et fællesråd for 
lokalrådene

• der i 44 ud af de 54 kommuner med 
lokalråd er et formaliseret samar-
bejde mellem lokalråd/fællesråd og 
kommunalpolitikerne

Konklusion:
Der er et stort lokaldemokratisk en-

gagement i landdistrikterne. 

”Værktøjskassen”!
Landdistrikternes Hus har samlet en palet 
af rigtig gode vejledninger til arbejde t i 
lokalsamfundene.

Det er et fantastisk værktøj, bestående 
af 4 foldere men ”trin for Trin vejled-
ninger.

 
Både nye og ”gamle” landsbyfolk får her 
mulighed for at sætte struktur på arbej-
det i foreningsbestyrelsen, lokalrådet, 
landsbylauget!

Folk, som ønsker at arbejde målrettet, 
sikkert og accepteret sammen med sine 
medborgere, får her god hjælp.

I håndbogen for gør det selv-folket 
er der værktøjer til at skabe god kom-
munikation, god landsbyudvikling, gode 
bestyrelsesmøder, gode borgermøder i 
værktøjskassen!

Der er vejledning ”Fra idé til pro-
jekt!

Fælles mål med opskriften på lokale 
udviklingsplaner!

Og endelig i ”Fællesskaber” gode råd 
til bestyrelsesarbejdet – f.eks. afklaring 
af fællesmål

Vi bliver faktisk taget i hånden trin 
for trin!

Man kan bestille eksemplarer af 
”Værktøjskassen” hos Landditrikternes 
Hus, tlf. 76340350, eller på mail: mail@
ldhus.dk

Anmeldt af Jette Hansen.

Oprettelsen af lokalråd og fællesråd 
sker på lokalbefolkningens initiativ, og 
det store antal vidner om, at landdistrik-
terne ønsker at blive hørt.

Deres kommunalpolitiske betydning 
afhænger af, om kommunalpolitikerne 
vælger at lytte til de udspil, der herigen-
nem kommer fra lokalbefolkningen.

Undersøgelsen viser desuden, at lo-
kalråd og fællesråd mange steder indgår 
i et aktivt samspil med kommunalpoli-
tikerne i byrådet. Dette kan ses som et 
udtryk for, at landdistriktsområdet bliver 
brugt som et lokaldemokratisk laborato-
rium, hvor kommunerne eksperimenter 
med nye former for borgerinddragelse 
og nærdemokrati.

http://www.lal.dk/publikationer/

Præsentation af 
Alice!
I marts 2009 blev jeg valgt som suppleant 
til LAL's bestyrelse.

Jeg glæder mig meget til at deltage 
aktivt i denne bestyrelse, da det ligger 
mig meget på sinde at bevare de mindre 
landsbysamfund som et aktivt sted at bo 
og leve i.

Jeg er 64 år, har 2 børn og 4 børne-
børn, bor i Stenstrup (ca. 2000 indbyg-
gere i sognet) i Svendborg Kommune. 
Har hele mit arbejdsliv arbejdet med 
byggeri og de sidste 20 år arbejdet som 
inspektør i en boligforening i Odense. 

Sideløbende med mit arbejdsliv har 
jeg siddet i bestyrelser af forskellig art 
som: skole, fritidsnævn/folkeoplysnings-
udvalg, idræts- amtsforening m.v.!

På 15. år er jeg formand for Aktivitets-
gården i Stenstrup. Aktivitetsgården er 
et sted, hvor der er dyr, og det er muligt 
for alle aldersgrupper at bruge lokaler 
og udendørsanlæg.

Jeg er også medlem af bestyrelsen 
LAG-Svendborg, og jeg mener det er en 
god indgangsvinkel til arbejdet i LAL.

Alice Top-Rasmussen 

Anmeldelser
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