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Friskole indviet på Fur
Fredag den 15. august blev Fur
Friskole officielt indviet af Skive
Kommunes viceborgmester Preben
Andersen. Dermed var et års arbejde
for at sikre, at Fur fortsat har en
skole, kronet med held.
Forud lå følgende: I maj måned 2013 blev
det klart, at Skive Kommune pr. 1. august
2014 sandsynligvis ville lukke Fur Skole,
der var en afdeling af Fursund Skole.
Begrundelsen var faldende elevtal. Det
kom ikke som den store overraskelse, og
mange var af den mening, at der var for
få elever til at lave en friskole. Alligevel
begyndte flere at snakke om, at man skulle undersøge mulighederne. En hurtig
optælling viste, at der realistisk set ville
kunne samles omkring 30 elever.
Nu begyndte det at gå stærkt: En skolegruppe blev dannet og holdt løbende
møde ca. en gang om ugen. Skolen skulle
anmeldes senest 15. august og 20.000 kr.
indbetales i depositum. En støttegruppe

blev dannet og i løbet af 6 uger blev der
indsamlet 34.000 kr.
Opstarten
Efter friskolen var anmeldt til ministeriet,
begyndte arbejdet med at udarbejde værdigrundlag, tage kontakt til kommunen
om køb af skolebygningerne, indkalde til
stiftende generalforsamling, få indskrevet
elever, samle penge ind – og efter jul få
ansat skoleleder og lærere.
Hvad der i begyndelsen lignede et
næsten uvirkeligt mål, rykkede efterhånden nærmere og nærmere. I stedet for
selv at købe skolebygningerne (bygget i
1963 til at rumme 250 elever), blev der
dannet en ny forening, Fur Væksthus,
som købte skolen. Friskolen har derefter
lejet ca. halvdelen af skolebygningerne,
der tillige huser Fur Børnehus, en privat
institution for 0-6 årige. Den resterende
del af bygningerne skal være kulturhus,
og bl.a. benyttes af ungdomsklub og øens
foreninger.

Stor opbakning
Hele forløbet har været kendetegnet af,
at projektet fra alle sider er blevet bakket op. Mange har støttet indsamlingen,
bl.a. Furs to fonde, Sparekassefonden
og Foreningen Fur Brand, så det blev
muligt at købe skolebygningerne af Skive
Kommune, der hele vejen igennem har
været positiv over for projektet. Endelig
har ikke mindst forældrene bakket op
og givet tilsagn om, at deres børn skulle
gå på skolen. Siden er skolederen og de
to lærere med stor gejst gået i gang med
undervisningen af de 29 børn, som i dag
er indskrevet ved friskolen.
Det blev derfor en rigtig festdag fredag
den 15. august, da flaget gik til tops og
viceborgmester Preben Andersen sammen med to elever kunne klippe den røde
snor over og erklære Fur Friskole for
åben.
Håbet er nu, at friskolen kan trække
endnu flere tilflyttere til Fur.
Knud Peder Jensen

Formandens side

Vækstplan giver lavere færgetakster
Kommentar af Dorthe Winther
Den første efterårsmåned er begyndt
efter en fantastisk varm og tør sommer
med masser af turister på vores småøer.
Men lige så hurtigt som de kommer – ja
lige så hurtigt er gader og stræder kun
befolket af øboere og de, som har taget et
eller andet rejsebureaus slogan til sig – et
sted du ikke vil hjem fra – og dermed har
svært ved at forlade øernes ro, skønne
natur og nære miljø til fordel for et pulveriserende liv på fastlandet.
Sommeren har været god for vores
turisterhverv og butikker. Der har været
travlt, og der er ingen tvivl om, at det
flotte arbejde som Britta Leth udfører
med turistvirksomheder på 5 specifikke
øer – er med til at sætte fokus på alle
småøerne som skønne og aktive feriemål.
Lad os håber det kan brede sig lidt ud
over hele året – for småøer er jo ikke kun
til sommerferie – det ved os, der bor her!
Lavere takster på erhvervstransport
Kort før sommeren indgik Regeringen,
Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om
Vækstplan 2014. På flere områder berøres de danske småøer. Et af de vigtigste
punkter er aftalen med Dansk Folkeparti
om lavere færgetakster for erhvervsgodstransport til de små øer samt Læsø,
Samsø, Ærø og Bornholm.
Der afsættes en ramme på 50 mio. kr.
i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og
frem til „en permanent nedsættelse af
færgetaksterne for erhvervstransport med
henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene“. Pengene skal
forhandles på plads i forbindelse med de
kommende finanslovsforhandlinger.
En tiltrængt håndsrækning
Der er ingen tvivl om, at det er en tiltrængt håndsrækning til øernes erhvervsliv, og et ønske vi i Ø-sammenslutningen
har fremført og kæmpet for i mange år.
Nu vil den økonomiske barriere for at
etablere sig som erhvervsdrivende på en
småø forhåbentlig være fjernet og give
mulighed for at flere tør springe ud som
selvstændige erhvervsdrivende, og på den
måde være med til at skabe liv på vores
småøer.
Vi er selvfølgelig meget spændte på,
hvordan vækstplanens lavere godstakster
til småøerne udmønter sig, og hvorledes
det vil spille sammen med den øvrige tra2

fikale ligestilling, og om det er princippet
herfra, man vil fordele midlerne efter.
Gør det nu rigtigt!!
Fra Ø-sammenslutningens side har vi
over for politikerne gjort opmærksom
på en væsentlig problemstilling – nemlig
hvordan midlerne fordeles. Hvordan
undgår man, at det igen i alt fald for
småøernes vedkommende skal blive
en kamp med kommunerne om, hvad
pengene skal bruges til? Vi har jo alle –
både politikere og øboere – nogle friske
erfaringer med de sidste 15 mil. kr., som
blev givet til færgedriften til småøerne i
indeværende år.
De større øer er jo alle selvstændige
kommuner og kan måske nok administrere et bloktilskud til nedsættelse
af fragt, men den diskussion ønsker
vi ikke at tage med vores kommuner.
Vi ønsker helt klart en ordning, der
ligner den økort-ordning (så øboere
sejler gratis), der i dag administreres
af Transportministeriet. Her betales
tilskuddet direkte til færgeselskaberne,
efter at Folketinget havde besluttet, at
øboere har gratis sejlads. Det har gjort, at
der aldrig har været sået tvivl om vores
gratis sejlads og refusionen af udgifterne
herfor. Vi håber, at man med ordene fra
forligsteksten om permanent nedsættelse
af færgetaksterne vil lade det fungere på
samme måde.
Den lange skoledag truer småøer
På flere småøer oplevede forældre og
skolebørn kort før sommerferien, at der
med dette års skoleskemaer blev kastet en
tung skygge over de kommende skoleår.
For de børn, der går i skole på fastlandet,
har den nye skolereform store utilsigtede
konsekvenser. Værst er det selvfølgelig
for de øer, som har mere end en halv
times sejlads og dermed færre afgange.
De obligatoriske lange dage betyder f.eks.
for Omøs skolebørn, at de fra og med 7.
klasse kan se frem til en hverdag på 11
timer inklusiv transport og ventetid, og
for Strynøs skolebørn bliver der tale om
en godt 9½ time lang dag fra og med 5.
klasse.
Og færgetider kan jo ikke bare rykkes:
De er tilpasset det øvrige pendler- og
arbejdsliv. Debatten om at flytte på færgetiderne bliver dermed et spørgsmål om

skolebørnenes tarv contra de arbejdende
forældres mulighed for at nå til og fra
arbejde – et helt urimeligt dilemma.
Uden beskæftigelse – ingen familier på
øerne; uden en rimelig dagligdag for
skolebørn – ingen familier på øerne.
Hvis mulighederne for et børneliv på den
måde forringes, truer det småøernes hele
eksistens som helårssamfund med befolkning i alle aldersklasser.
Vi sendte et åbent brev til undervisningsminister Christine Antorini, og da
debatten kom op i pressen, viste det sig
hurtigt, at problematikken ikke kun rammer ø-børn, men også elever fra landdistrikter, hvor de små skoler jo er lukket.
Dermed bliver skolereformen skæv i
forholdet mellem land og by, omend
undervisningsminister Christine Antorini
selvfølgelig har ret, når hun i sit svar til
os skriver, at det ikke var formålet med
skolereformen.
Nej, det var det selvfølgelig ikke – men
det værste er næsten, at man ikke engang
har overvejet de konsekvenser en længere
skoledag ville få for børn i landdistrikter
og på øer.
Men det kan gå hen og blive en
alvorlig sideeffekt – skolereformen understøtter flytning fra land til by, for ingen
ønsker da, at deres børn skal have en
10 eller 11 timers skoledag. Og det kan
måske blive svært at sælge øer, der har
lidt længere sejltid, til børnefamilier, for
selv om der er en velfungerende grundskole til 4. eller 6. kl., så ved man jo, hvad
der venter.
Der er nok ingen tvivl om, at de enkelte sager må løses i et lokalt samarbejde
mellem øboere og kommune. Politisk
fra Christiansborg vil man ikke gå ind i
den detailstyring. For som det fremgår af
Undervisnings-ministerens svar er
„driften af folkeskolen er en kommunal
opgave, og folkeskoleloven giver kommunerne gode muligheder for at fastlægge
skolestrukturen, befordringsordningerne
og undervisningen på en måde, der tager
hensyn til lokale prioritering, ønsker og
behov“.
Desuden oplyser hun, at
„Folkeskolelovens § 27 tager sigte på
børn fra småøer, hvor der ikke er grundlag for at opretholde skoler for 7.-10.
klassetrin. Efter denne bestemmelse kan
kommunalbestyrelsen med forældrenes
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Bliv støttemedlem af
Sammenslutningen af Danske Småøer

Den 14. august tog vi afsked med Bodil Nyborg, sekretær
i Ø-sammenslutningen gennem mange år

Kære Øboere
Så sluttede min tid hos
Sammenslutningen efter 12½ år. I skal
have tak for en dejlig tid i øernes tjeneste.
Jeg har nydt hver minut, og jeg har nydt
at lære jer at kende. Jeg vil komme til at
savne jer alle.
Tak for jeres gæstfrihed, når jeg har
været så heldig at kunne besøge jeres øer.
Hilsen Bodil

samtykke sørge for indlogering i skolebyen af elever på 7.-10. klassetrin, hvis
den daglige befordring mellem hjemmet
og skolen ville være særlig usikker eller
tidskrævende. Det er en betingelse, at
kommunalbestyrelsen afholder udgifterne
i forbindelse hermed“.
Strandbeskyttelseslinjen
Også strandbeskyttelseslinjen er nævnt i
vækstplanen for 2014. Heraf fremgår det
at der skal etableres bedre muligheder
for små, midlertidige opførelser ved de
danske kyster og derfor lempes reglerne
vedr. strand-beskyttelseslinjen på følgende områder: Formidlingsmæssige
installationer, rekreative anlæg til brug
for offentligheden, udformning af bebyggelsesarkitektoniske udtryk f.eks. i forhold til døre og vinduer, samt til gynger,
sandkasser, højbede mv. i tilknytning til
beboelse og endelig anlæg i tilknytning til
havne f.eks. kiosker.
Miljøminister Kirsten Brosbøl har lige
været kaldt i samråd vedr. strandbeskyttelseslinjen, og ud over at understrege
det samlede Folketings enighed om 300

Interesserer du dig for de danske øer? Så tegn et støttemedlemskab og modtag
Ø-Posten på din adresse. Det koster blot 150,- kr. om året. Kontakt sekretariatet
på sekretariatet@danske-smaaoer.dk, hvis det har interesse! Du kan også
tilmelde dig nyhedsbrevet fra De Danske Småøer og se flere ø-nyheder på www.
danske-smaaoer.dk.

Husmandssted
til salg Bjørnø

Nyt ansigt på
sekretariatet

www.robinhus.dk/ejendom/default.
asp?boligid=67778

meter strandbeskyttelsesområdet som en
forbudszone påpegede hun flere gange,
at skal man i gang med et projekt, som
berører strandbeskyttelsesområdet, så
skal man gå i dialog med Naturstyrelsen
med det samme, inden man sender
ansøgning mv.
Opfordringen er hermed givet videre.
Velkommen
Som tidligere omtalt har Bodil Nyborg –
vores kontorassistent – besluttet sig for at
gå på pension og blev fejret med en velbesøgt reception i august og er nu i gang
med at nyde sit otium.
Efter lidt omrokering har vi nu ansat
Aase Møller Petersen som ny kontorassistent pr. 1. september. Vi byder Aase
hjertelig velkommen på sekretariatet på
Strynø og håber, I alle vil tage godt imod
hende.
dw
✷

Efter lidt rumsteren rundt på sekretariatet i sommerperioden, kan vi nu
byde velkommen til vores nye kontorassistent Aase Møller Petersen.
Aase er bosat på Langeland og har
lang erfaring med bogholderi, dels
som bankassistent gennem 30 år i
bl.a. Fionia Bank og dels fra opstart
af virksomheden Bagenkop Fisk Aps.
Aase starter på sekretariatet den 1.
september og I vil herefter kunne
møde hende på telefonen, via mail og
på kontoret.

3

Turismeprojekt – 27 småøer med store
oplevelser
Turist på småøerne – oplevelser for
alle sanser
De herlige udfordringer med at gøre småøerne mere kendte bliver bedre og bedre,
jo mere jeg lærer de enkelte øer og deres
gode og unikke oplevelser at kende. Jeg
har nu besøgt turistvirksomhederne på
Mandø, Endelave, Tunø, Sejerø, Fejø og
Aarø i forbindelse med mit arbejde som
ø-turismeambassadør og kan konstatere,
at samarbejde og fælles markedsføringstiltag kan styrke turismen, omsætningen
og beskæftigelsen rigtig meget på øerne.
Siden orienteringen i sidste udgave af
Ø-Posten har jeg arbejdet med følgende:
Præsentation af Mandø
For Mandø er der for lejrskoleophold
lavet præsentationsmateriale, som er
sendt til udvalgte skoler på fastlandet.
Derudover er øens tilbud vedr. kurser,
virksomhedsarrangementer og julefrokoster samlet i en folder, der er distribueret
fra øen i løbet af sommeren samt til
udvalgte virksomheder.
En kontakt til Politiken gav et besøg af
journalist Poul Husted, og en fin præsentationstur blev arrangeret i samarbejde
med turistvirksomhederne. Resultatet
blev en flot artikel på to hele sider bragt i
avisen den 19. juli 2014.
September – gratis sejlads til Endelave
Horsens Kommune har besluttet, at der
skal være gratis sejlads til Endelave i
september. Sammen med turistvirksomhederne har jeg arbejdet på at få mange
tilbud til øens gæster, så sæsonen kan
forlænges, og omsætningen kan øges. Det
er flot, at Horsens Kommune har truffet
denne beslutning, og turistvirksomhederne og jeg vil gøre alt for, at det kan blive
en succes, så andre rederier får lyst til
at tilbyde det samme, og så vi kan få sat
endnu mere fokus på, at færgerne er øernes veje og bør være gratis. I samarbejde
med Horsens Kommune og VisitHorsens
indrykkes i de lokale medier helsides
annonce med øens tilbud.
Der er derudover planlagt en præsentationstur for formænd for foreninger,
råd m.v. i september, og en folder over
øens tilbud skal være med til at få grupper på besøg.
For turistvirksomhedsejerne har
det været arrangeret en byvandring i
Endelave, hvor Lise Birkmose gav god
fortælling om øens og byens historie.
4

Også en rundvisning på Endelave
Museum og et besøg i Endelave Kirke
blev der tid til, alt sammen med det formål at udbrede større viden om Endelave,
og at endelavitterne kan formidle det
videre til turisterne.
Go card Aarø
For at tiltrække flere turister fra fastlandet er der over Aarøs oplevelser lavet
et go card, et kort i A5-størrelse, hvor
Aarøs oplevelser samt spise- og overnatningssteder præsenteres. På kortet giver
Aarø Færgefart en gratis billet til et barn
ifølge med en voksen. Kortet er trykt i
10.000 danske og 5.000 tyske eksempler
og distribueret til 15 overnatningssteder
på fastlandet samt via VisitHaderslev.
TV-Syd lavede et fint indslag om det nye
tiltag, som også har givet omtale i de
lokale aviser.
Æblets ø – Fejø
Pæreskuden sejler hvert år til Nyhavn
først i september, og her sælges 10.000
poser frugt. Dette arrangement er en
god anledning til at markedsføre Fejø, så
der er fremstillet en folder om Fejø, og
den er nu pakket i 10.000 poser, så den
kan blive distribueret i forbindelse med
frugtsalget i København. I sommeren
2014 er folderen også blevet distribueret
til overnatningssteder på Lolland, og
færgen giver med denne en gratis billet til
et barn ifølge med en voksen. Derudover
yder overnatningsstederne en særlig
rabat, når der er købt en særlig turistbillet, som også giver sejlture til Femø og
Askø/Lilleø.
Et unikt ø-museum findes på Fejø,
og de frivillig her lavede en rundvisning for turistvirksomhedsejerne, så
de kan fortælle noget om Fejøs historie

og få gæsterne til at besøge museet.
Aktiviteterne har givet flere omtaler i de
lokale aviser.
En begejstret journalist på Sejerø
Efter Politikens besøg på Mandø sendte
jeg forslag om besøg på andre øer, og det
resulterede i, at journalisten Poul Husted
valgte at besøge Sejerø og Nekselø. Et
døgn med program både morgen, middag
og aften blev planlagt i samarbejde med
turistaktørerne på Sejerø, og en vandring
på Nekselø blev arrangeret sammen med
Gitte Slot. Resultatet blev en begejstret
journalist, og nu glæder jeg mig til at se
artiklerne i Politiken i 2015.
En folder over Sejerø er under udarbejdelse og skal snarest muligt sendes
til udvalgte foreninger, busselskaber og
virksomheder. Endvidere arbejdes der på
at lave nogle særlige golf-tiltag.
Præsentationstur skal sælge Tunø
I september inviteres formænd for foreninger m.v. på en præsentationstur til
Tunø. I samarbejde med turisterhvervet
er der arrangeret en præsentationsdag
med det formål, at formændene i 2015
laver en tur til Tunø for foreningernes
medlemmer. En folder over oplevelserne
samt spise- og overnatningsstederne på
Tunø er under udarbejdelse. Der arbejdes
på at få nye aftaler med aktører på fastlandet, så de kan lave deres arrangementer på Tunø.
En spændende sommer med mange herlige aktiviteter, men hvor der også blev
plads til at holde ferie med min mand og
vise ham de dejlige danske småøer og de
unikke oplevelser.
Britta Leth
Ø-turismeambassadør
Sammenslutningen af Danske Småøer

Orø får Ø-konsulent
Holbæk Erhvervsforum og
OrøKontoret har ansat 29-årige
Sune Abelgren Nielsen, som tiltræder
en nyoprettet projektstilling som
Ø-konsulent.
Projektet har til formål at fremme og
videreudvikle kultur, turisme og bosætning på Orø – og udvikle koncepter som
generelt kan gavne turismen i Holbæk.
Projektansættelsen er fuldtid og løber
fra 1. oktober 2014 til udgangen af
2016. Projektansættelsen er finansieret
af midler fra Vækstudvalget i Holbæk
Kommune. Med den nye ø-konsulent
udvides åbningstiderne på OrøKontor i
turismeøjemed.
Sune Abelgren Nielsen, der får sin

Sune Abelgren Nielsen har
en baggrund på kulturområdet, hvor han har været
særdeles aktiv gennem
mange år i blandt andet
festivalbranchen.

daglige base på OrøKontoret, skal som
ø-konsulent blandt meget andet koordinere og bistå med at planlægge kultur- og
turistarrangementer på Orø, samarbejde
med aktørerne på Orø om produktudvikling og markedsføring af kultur, turisme
og bosætning, skabe netværk med andre
danske småøer og interessenter, servicere
turisterne på Orø, promovere Orø på de
sociale medier, afsøge mulighederne for
en bedre infrastruktur på øen (specielt
i højsæsonen) og stå for pressehåndteringen i relation til turisme, kultur og
bosætning på Orø.
ls

GODT KØBMANDSSKAB
den 15.-16. nov. 2014 i Svendborg
Seminar for brugser, købmænd, camping- og havnekiosker, caféer og andre butikker på småøerne
Med årets købmandsseminar sætter vi fokus på kunderne, service og mersalg og på merværdi ved simpel ’forædling’.
Seminaret er for købmænd, forpagtere og personale i alle typer butikker med salg af dagligvarer på småøerne. Mød
bl.a.:
•
•

•

•

Hanne Tromborg Thaysen, Tunø: Kursusleder og oplæg om kundekendskab og potentielle kunder på småøerne
Erhvervskonsulent Bjarne Bukdahl: Grundlæggende købmandsskab og kundeadfærd.
Bjarne er uddannet i Dansk Supermarked, har senere udviklet koncepter for danske tankstationer og driver i dag 		
bl.a. BFI Akademiet, for benzinbranchen. Bjarne er kendt for sin innovative, motiverende og dynamiske undervisning.
Georg Meng, Schulstad: Bake-off produkterne og deres mangfoldige muligheder
Georg Meng fortæller om, hvordan man med bake-off kan lave flere varenr. af samme produkt eller med enkle 		
midler kan forædle og dermed tjene mere.
Morten Prisholm, projektmedarbejder hos Sammenslutningen af Danske Småøer: Muligheder for at søge 		
tilskud til nyinvesteringer mv.

Derudover vil der på seminaret være præsentation af forskellige leverandører, især med mersalg og merindtjening for
øje: Letkøb, Urtekram, Godtbergsen A/S (souvenirs m.m.)
Tid: Fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 13.30. Sted: Svendborg Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg
Pris: 500,- kr. pr. person eller 800,- kr. for et par i dobbeltvær. (Spørg, hvis der er behov for ekstra overnatning).
Tilmelding til Sammenslutningen af Danske Småøer senest den 27. oktober på email: sekretariatet@danske-smaaoer.dk
eller tlf. 62 51 39 93
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Ø-SEMINAR FOR SPISESTEDER

Sejerø Runden

Mandag 29. september 2014, kl. 10.00-15.30 i Odense
Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer til seminar for ejere, forpagtere
og personale på restauranter, cafeer, havnegriller og andre ø-spisesteder.
Vi ser på spisestederne som virksomheder, og på hvordan driften
og markedsføringen kan optimeres – til glæde for kunderne og for
forretningsøkonomien. Dagens oplægsholdere er:
•

•

•

Niels Sønderby, reklamemand og indehaver af bureauet Manguster:
”Kan jeg hjælpe den næste” – oplæg om markedsføring, kunder og 		
kommunikation.
Niels kommer med en underholdende skideballe, giver tips, tricks og
kærlige drillerier, der gør det sjovere at sælge mere. (www.manguster.dk)
Sanne Villadsen, indehaver af Savillas Café og Butik, Lundø:
Sanne driver, ved Limfjorden nord for Skive, et spisested og en butik med
hjerte og kreativitet. (www.savillas.dk)
Marianne Weimann, indehaver af Café Brummer, Aarø:
Marianne driver et spisested og en butik med respekt for råvarer og 		
bruger ø-produkter fra danske småøer samt sønderjyske specialiteter. 		
(www.brummersgaard.dk)

I løbet af dagen vil vi kigge konstruktivt på ø-spisestedernes spisekort,
menuer, produkter og sortiment. Kan vi inspirere hinanden ud fra tanken:
Hvis jeg var din gæst?
Alt sammen for fortsat at have tilfredse gæster og styrke din virksomhed.
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.
Pris: Deltagelse i seminaret koster 200 kr. pr person.
Tilmelding til Sammenslutningen af Danske Småøer, tlf.: 62 51 39 93 eller
mail sekretariatet@danske-smaaoer.dk
Seminariet er støttet med midler fra Ø-støtten
og Småøernes Aktionsgruppe:

Fejø lancerer app om øen
Fejø App’ en er en moderne vejviser, som udstiller alskens oplysninger om øen: Huse
til salg, kunstinstallationer på øen, bord og bænke, toiletter, overnatningsmuligheder, gårdbutikker, åbningstider i Fejø Mølle og på ømuseet, spisesteder, foreninger,
besøgshaver, cykeludlejning, kalender og bussens køreplan. Ja, selv en række sange
om Fejø samt Fejøs ældste frugttræer er der blevet plads til.
Det lille øsamfund kan selv redigere indholdet, rette og tilføje nye oplysninger. Det
er Fejøforeningen, der er initiativtager til den mobile øguide, og Landdistriktspuljen
har finansieret projektet. Projektgruppen har under udarbejdelsen allerede fået ideer
til videreudvikling af guiden, fx sms-tjenester m.m.
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Søndag d. 6.juli arrangerede Sejerø
Golfklub og Sejerø Idrætsforening
for første gang ½-marathon, 10 og 5
kilometers løb.
Vi var spændte på, hvor mange der
ville tage turen til Sejerø, men det
viste sig, at der løb 204 personer
igennem tidtælleren – så ideen var
ikke så tosset.
Vejret var rigtig fint, så vi fik vist
øen frem på en god måde. Det var
næsten for varmt til at løbe, men
alle tog det med højt humør, og flere
tilkendegav, at de ville komme igen i
2015, hvis vi gentog løbet.
Lone Nielsen, Sejerø
Også på Strynø, Mandø, Orø,
Endelave og Anholt afholdes er der i
2014 løbearrangementer.

Fonden for FYNSKE BANK støtter
Ø-sammenslutningen
Sammenslutningen af Danske Småøer har
meget generøst modtaget et tilskud fra
Fonden for Fynske Bank på 50.000 kr. til
jubilæumsaktiviteter i forbindelse med
foreningens 40 års jubilæum i år.
En kæmpecheck blev den 4. september overrakt af filialdirektør Bjarne
Andersson til en glad formand Dorthe
Winther.
Sammenslutningen af Danske småøer
er meget glad for Fondens beslutning om
at støtte foreningen.
Tilskuddet går bl.a. til jubilæumstillægget for ø-posten, vandreudstilling om
småøerne, jubilæumskalender samt de
aktiviteter, vi har afholdt i jubilæumsåret så som ø-høring med reception på
Christiansborg i marts og jubilæumsreception på Strynø i maj.		
ls

Dorthe Winther modtager kæmpechecken fra Bjarne Andersson, Fynske bank

den plante, der ikke kunne bruges, hvilNu er SOMMERHØJSKOLEN 						
ket Tim demonstrerede i en kaffepause
hjemme i haven, hvor han hurtigt lavede
på BJØRNØ sat i gang
snore mm. af blomster og planter.

Initiativtagere til sommerhøjskolen Henrik Kaag og Agnete Diemer kigger med fra bordenden, mens Tim instruerer i fletning af barktaske.

Uge 27 år 2014 var det år,
det første hold startede på
SOMMERHØJSKOLEN
– Initiativtagere er Agnete Diemer,
Kirsten Bjørnø Kaag og Henrik
Kaag.
Vi var 12 personer, der dannede rammen
på Bjørnøgård og i naturen på Bjørnø.
Starten gik allerede søndag eftermiddag,
hvor den dygtige underviser Tim Johnson
(UK) gik i mosen og på strandengene, for
at få overblik over materiale-ressourcerne. Han blev straks meget begejstret for
den mangfoldighed, der er samlet på et så

lille område som Bjørnø, og hans begejstring smittede lynhurtigt af på resten af
holdet, der i år bestod af en blandet skare
fra14 til 83 år.!!
Det bør nok nævnes at den 14-årige
mest var med på en kigger og hyggede
sig med sin far, som deltog på sidelinien, hvilket er en del af konceptet på
SOMMERHØJSKOLEN.
På pilefletkruset kom der hurtigt gang
i arbejdet med de forskellige materialer,
som bl.a. talte: dunhammer, 3 slags siv
fra mosen, forskellige pilebark, græs
og hø fra marken plus en masse andre
planter Tim Johnson fandt! Der var ikke

Ugen gik meget hurtigt, og der opstod
ret spontant flere rutiner så som morgenbadning, morgenyoga, morgensang efter
morgenmaden og i løbet af dagen, var det
næsten umuligt at nå alle spise- og kaffepauser, hvor Kirsten fra Bjørnøgård serverede lækkerier og specialiteter løbende
og hele tiden!
SOMMERHØJSKOLEN har altid stået
som lidt af en drøm for mig. Jeg blev lidt
hook på ideen, da Birkholm erklærede, at
der lå en højskole på deres ø, og at enhver
kunne udnævnes som højskoleforstander!
Jeg har selv haft nogle af mine bedste
oplevelser i forbindelse med højskoleophold. Det har været lidt af en begyndelse,
da vi startede vores ø-lejre med alle vores
venner og børn, der er kommet her igennem de sidste 17 år. Så da Agnete Diemer
(pilefletter på Bjørnøgård gennem mange
år) foreslog en SOMMERHØJSKOLE, var
vi hurtige til at gribe bolden, hvilket vi
ikke har fortrudt.
Vi vil satse på at vende tilbage hvert år
i uge 27. Næste gang har vi ud over Tims
flet med naturmaterialer bl.a. kajak, yoga,
akvarel, på programmet plus måske et par
andre ting, der er i støbeskeen!
Læs mere om alt dette på:
www. SOMMERHØJSKOLEN.DK
Vi er klar med et nyt program i løbet af
efteråret.
Henrik Kåg
„Højskoleforstander“ Bjørnø
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Afslutning på ØSE-projektet
Indtryk og aftryk af minikonferencen
om ØSE-projektet afholdt d. 25. juni
2014, hvor de 3 Øer, der var udvalgt
til at deltage i projektet skulle fremlægge resultatet.
ØSE er projektet for tre udvalgte øer, med
det formål at udvikle erhvervsvirksomheder ved hjælp at fælleskabet, give arbejde
til folk på øerne og reinvestere overskuddet i mere virksomhed til stadig gavn for
fælleskabet.
Vi var folk fra Hjarnø, Orø og Sejerø,
der drog til den store by for at mødes
med vore ø-kammerater og ØSE-folk.
Efter velkomsten gik vi i gang med
minikonferencen, og det var et hårdt
program, der var lagt. Jeg tænkte om det
hele kunne nås, og om det ville give den
mening, jeg så højt ønskede mig: fokus
på vores store udviklingspotentiale og
indsigt i ø-folk som iværksættere til bevarelse af livet på vores dejlige småøer.
Efter mange fremragende indslag kom
turen til de tre øers fremlæggelse af deres
ØSE-projekt, og her kom glæden – glæden over at være med blandt disse herlige
mennesker med de gode ideer og det
fine arbejde. Stille og roligt fornemmede
vi, hvordan ØSE blev en succes. Det
havde anet mig, at processen med ØSE
var vigtigere og mere frugtbar i selve sin
stramme planlægning, også måske vigti-

gere end det endelige resultat.
Dog er der på de tre Øer faktisk lavet
noget, der kan blive til virkelighed, og
på Orø er en del af projektet sat i gang
og har tjent sine første penge. Her var
det dejligt, at de professionelle folk
ansat i Ministeriet for By, Boliger og
Landdistrikter faktisk var imponerede
over den entusiasme og kunnen, der
fandtes på vore småøer. Jeg følte, at vi
blev hørt, rost og tænkt ind som partnere
Faktaboks I
Hvad er ØSE?
ØSE står for Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab. Det betyder, at fællesskabet og
ø-samfundet tager et ansvar som entreprenører,
der skaber erhverv og arbejdspladser. Dette nye
begreb blev afprøvet i et projekt, som Småøernes
Aktionsgruppe gennemførte fra 2012-2014 med støtte fra landdistriktsprogrammet og fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters
pulje til Social Innovation i yderområder 2011.
Beboerforeninger og arbejdsgrupper fra Hjarnø,
Orø og Sejerø deltog i projektet.
Udvikling af ØSE-metoden var en vigtig del af
det samlede projekt: Sideløbende med arbejdet
på de tre øer, udviklede en forsker og en ekstern
konsulent arbejdsmetoder, som skal hjælpe
andre til at komme i gang med at skabe erhverv
i fællesskab.

i udvikling i de egne af Danmark, der er
udsat og hvor hverdagen er truet, at vi
kan noget der er anerkendt i vort lands
ledelse. De mange timer vi har beskæftiget os med ØSE er givet godt ud.
Det var dejligt at være øbo og
tage hjem med æren pudset og poleret. Mange gode tanker til vore folk
i Sammenslutningen, Ø-LAGen og
Aktionsgruppen blev tænkt på hjemvejen.
Vi har rigtige gode folk over det hele, og
alle skal have tak for denne oplevelse.
Særlig tak til vore gode ø-folk som har
været fornøjelige at være sammen med
hele vejen.
Vh Kristian Krøger, Orø

Faktaboks II
Tre ØSE-initiativer
Sejerø: En gruppe sejerøboere arbejder med
planer om at etablere et spisested, der drives af
et andelsseleskab. Gruppen har fået udarbejdet
forretningsplaner og økonomiske kalkuler, og
afventer at ideen kan realiseres.
Orø: Det nystiftede selskab Orø Natur AMBA
beskæftiger sig med naturpleje – først og fremmest som entreprenør for Holbæk Kommune,
og på sigt kan rådgivning og undervisning også
blive en del af forretningsrundlaget.
Hjarnø: Den nystiftede forening ’Ø-liv Hjarnø’
skal udvikle turisme- og oplevelsesprodukter og
markedsføre øen. Aktiviteterne kan bl.a. være en
turnerende ø-livs-bus, events og ’ø-pakker’.

Bor på Fur – arbejder i hele Europa
Theodore Diehl flyttede fra Holland
til Fur i 2011: „Det ærgrer os, at
vi ikke flyttede hertil fem år tidligere“, siger Theodore, der lever af
at levere tekster og PR-arbejde til
en række store europæiske virksomheder. I princippet har han hele
verden som arbejdsplads, men det
er især i Europa, han rejser i.
Det er absolut ikke noget problem at bo
på Fur og arbejde i Europa, for færgen
sejler nærmest hele døgnet, og færgeturen varer kun få minutter. „Jeg kan
tage hjemmefra om morgenen og være
i Geneve kl. 11“, fortæller Theodore
Diehl, der er en flittig bruger af lufthavnene i Karup og Billund. „To venlige
lufthavne“, som han udtrykker det. 65
flyvninger blev det således til i 2013.
„I Holland boede jeg i princippet 50
minutter fra Schiphol-lufthavnen, men
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det kunne tage mig tre timer at komme
dertil. Her er der ingen kø på vejene“,
siger Theodore.
Fur hørte han første gang om på en
af de store messer, der hvert år afholdes i
Holland for potentielle udvandrere. Lidt
for sjov tog han og hans partner op for at
besøge øen i Limfjorden, men de kunne
straks lide den, så da de tre måneder
senere vendte tilbage, var det for at købe
hus.
Inden da havde Theodore Diehl dog
foretaget en omfattende research og
blandt andet opdaget, at nok er husene
billige på landet i Danmark, men til
gengæld kan energipriserne være skyhøje
– akkurat som bilskatterne er det.
Hollandske Theodore Diehl (t.h.) danner par med
Alex Diehl-Peshkur, der kommer fra Hviderusland
– hunden Sparkle er et vigtigt medlem af tilflytterfamilien.

Ny LAG-forening for småøerne stiftet
Forenings bestyrelse skal nu lave en
strategi for småøernes LAG-arbejde
frem til 2020.
Uden store sværdslag blev foreningen
LAG Småøerne stiftet søndag den 24.
august. Så nu er en nyvalgt bestyrelse klar
til at tage fat på arbejdet med at støtte
gode ø-initiativer – med finansiering og
anden hjælp.
Den nye forening tager over efter
Småøernes Aktionsgruppe, som har
eksisteret siden 2007, men nu er ved at
blive nedlagt sammen med resten af landdistriktsprogrammet 2007-2013.
Den stiftende generalforsamling
for den nye LAG Småøerne foregik på
Odense-hotellet Ansgar. 15 øboere startede dagen med et informationsmøde,
hvor regler og principper for LAGarbejdet blev gennemgået og diskuteret.
Blandt emnerne var økonomi, habilitet,
LAG-strategi, innovation og koordinatoropgaver.
Valg af bestyrelse
Selve generalforsamlingen begyndte kl.
13, og her var en af opgaverne at vælge
øboere til den nye forenings bestyrelse:
Søren Noes blev valgt som foreningens
første formand. Søren bor på Hjarnø,
med kæreste og 2 børn. Han arbejder
som socialpædagog i en institution i

Ikke desto mindre har han masser
af ros til det danske samfund og vores
kultur: „Danmark er et godt land at
arbejde digitalt i. Jeg kan arbejde overalt, og jeg synes, at danskerne er meget
sociale – og at Fur er et unikt sted“.
Mange kunstnere og mennesker
med kreative ideer har slået sig ned
på øen, og sammen med sin partner
deltager Theodore Diehl i øens kulturliv, hvor de bl.a. har været med til at
arrangere en musikfestival.
„Ingen har nogensinde fået os til
at føle os fremmede på Fur, vores
eneste problem er sproget, for jeg
synes, det er svært at tale dansk og jeg
forstår kun danskere, som taler perfekt
dansk“, siger Theodore Diehl, der derfor i det store hele klarer sig ved at tale
engelsk.
Ib Salomon

Den nyvalgte bestyrelse: Henry Larsen, Sejerø,; Søren Noes, Hjarnø; Jan Bendix, Venø; Eva Terkelsen, Bjørnø;
Carl Holmbjerg, Hjarnø; Arne Christensen, Fur. Susanne Lautrop, Fejø blev også valgt ind i bestyrelsen, men er
ikke med på billedet.

Ikast-Brande Kommune. Hjarnø har
siden 2012 været en del af småø-projektet
ØSE (om ø-entreprenørskab), og ad den
vej kender Søren til LAG-arbejdet. Men
også lokalt i Hedensted Kommune har
han været aktiv i LAG- og landdistriktsarbejdet. Søren er desuden Hjarnøs
ø-repræsentant, og han har de senest
par år deltaget i ø-sammenslutningens
repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger.
På LAG-generalforsamlingen skulle
der – ud over formanden – vælges 6
bestyrelsesmedlemmer. I alt 9 øboere
ønskede at være med i bestyrelsesarbejdet
og stillede op til valg. Følgende blev valgt:
Eva Terkelsen, Bjørnø		
Susanne Lautrop, Fejø		
Carl Holmbjerg, Hjarnø
Henry Larsen, Sejerø		
Jan Bendix, Venø		
Arne Christensen, Fur
Som suppleanter valgtes: Hanne
Tromborg Thaysen, Tunø, (1. suppleant)
og Ib Ballisager, Orø.
Derudover har ø-kommunerne og regionsrådene mulighed for at udpege medlemmer til bestyrelsen.

man – med tilskudskronerne og arbejdet
i småøernes LAG – ønsker at nå inden
2020.
Det forventes, at LAG Småøerne har
adgang til mellem 2.5 og 3 mio. kr. pr. år
i landdistriktsprogrammet. Det er ikke
afgjort, om der også bliver midler til
LAGen fra fiskeriudviklingsprogrammet,
hvor Småøernes Aktionsgruppe fra 2007
til 2013 rådede over ca. 1 mio. kr. pr år.
Morten Priesholm
Faktaboks I
Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene – ved blandt andet
at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.
(citat fra MBBLs hjemmeside).

Faktaboks II
Lokale aktionsgrupper administrerer dele af
det danske landdistriktsprogram for perioden
2014-2020 og medvirker til at opfylde landdistriktsprogrammets målsætninger om vækst og
udvikling i landdistrikterne. (Bekendtgørelse om
oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under
landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020,
august 2014)

Ny strategi
Bestyrelsens første opgave er at lave en
strategi, der angiver, hvilke resultater
9

Boganmeldelser
Der er udkommet to – vidt forskellige – bøger om ø-liv: Den ene en
illustreret børnebog, den anden
en analysebog om øerne og landdistriktsudviklingen.
Børnebilledbog om ølivet
„Petrea bor på en ø“ er anden bog i serien
om pigen Petrea af børnebogsforfatter
Katrine Sindal og billedkunstner Jan
Kiwi. Petrea-bøgerne beskriver i ord og
billeder det maritime liv, havets muligheder og ø-tilværelsen i børnehøjde.
„Petrea bor på en ø“ rummer en snert
af alt det, der gør ø-livet til noget særligt:
Færgesejladsen, det lille samfund - hvor
alle kender alle, livet i det fri og tæt på
naturen - med alle de oplevelser, dette
kan føre med sig.
Bogen er en oplæsningsbog for de
4-10-årige, men også en bog, som kan
vække tanker og følelser hos enhver med
hang til de danske øer og deres unikke
eksistens.
Illustrationerne er akvareller, som
både kan underbygge teksten, men som
også kan stå som selvstændige fortællebilleder. Da vi er på en ø, har havets blå
farve dominans. Sammen med teksten
giver de smukke illustrationer læseren
endrømmefølelse og en unik kunstoplevelse.

„Petrea bor på en ø“
Forfatter: Katrine Sindal
Illustrationer: Jan Kiwi
Forlag: K•Art•House
Småøerne og udkanten analyseres
I august udkom „Udkantsdanmark og
sammenhængskraften i Danmark“ af Lise
Lyck, Center for Tourism and Culture
Management på CBS.
Bogen er en helhedsanalyse af hvad
Udkantsdanmark er – i samfundsmæssig
kontekst – og hvilke muligheder der er
for et sammenhængende Danmark.
Der analyseres bl.a. på affolkning,
aldersfordeling og mobilitet. Til det fak-

tum at folk over hele verden flytter fra
land til by stiller bogen spørgsmålet: „Er
det et ønske om ikke at bo på landet og /
eller manglende jobmuligheder?“.
Levevilkår i yderområderne, regionalpolitik i Europa, dansk rammelovgivning,
lånevilkår og erhvervsmuligheder debatteres i udgivelsen.
Lise Lyck konkluderer i kapitel 10 at
udviklingen går i retning af fortsat opdeling i to: Udkantsdanmark og et storbyog bynært Danmark. Opdelingen sker
geografisk og aldersmæssigt. Hun peger
på behovet for en politisk og bindende
stillingtagen til udvikling og sammenhængskraft i Danmark.
For småøerne i særdeleshed kan man
i bogen finde mange interessante data
for bl.a. befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, sundhed og ikke mindst
færgedrift. (Se kommentar herunder).
Kommentar til „Udkantsdanmark og sammenhængskraften i Danmark“:
Det skal bemærkes at Ø-sammenslutningen ikke er enig i præmisserne for
den gravitationsmodel, som i kapitel 4 er
anvendt i sammenhæng med småøernes
færgedrift:
• Dels indgår det, at slutdestinationen
har betydning for behovet for tilgæn-

Next stop small islands – workshops
Som et led i det nordiske samarbejdsprojekt „Next stop – small
islands“ bliver der afholdt workshops på en svensk og en dansk ø i
efteråret.
I dagene 16.-18. oktober er Sverige vært
for en workshop om „Jobskabelse“, som
foregår på Ven midt i Øresund. Her vil
vi høre om lokale erhvervsprojekter og
hvordan lokalsamfundet kan understøtte erhvervsudvikling. Men vigtigst
af alt, så vil svenske, finske og danske
øboere få mulighed for at udveksle erfa-
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ringer. Et deltema på denne workshop vil
være bredbåndsforbindelser.
Danmark er d. 21.-23. november
vært for en workshop på Femø om
„Bosætningsarbejde og Ø-branding“. Den
danske ø-forening vil fortælle om sine
erfaringer med bosætningskampagner,
øboere vil fortælle om bosætningsarbejde
på lokalt niveau og der vil blive holdt
oplæg om branding. Igen, vigtigst af alt,
så vil der være plads til uformel erfaringsudveksling.

Finland, Sverige og Danmark kan
hver sende seks deltagere til disse
workshops. Deltagelse er gratis,
transport refunderes op til 2000
DKK.
Den danske programmedarbejder
er Claus Jensen, clausyugi@gmail.
com, tlf. 29 60 22 84, hvis man vil
høre om mulighederne for deltagelse
fra dansk side.
			
Claus Jensen

gelighed (eksempelvis at en ø, der ligger 1 times transporttid fra en større
by har et større behov for tilgængelighed end en ø der ligger 1 times transport fra en mindre by)
• Dels bygger modellen på relativt
behov for tilgængelighed, dvs. at de
småøer, der indgår, er analyseret i forhold til hinanden og derved er i konkurrence med hinanden om hvilke der
har størst behov for tilgængelighed.
Det er Ø-sammenslutningens grundlæggende opfattelse, at det i første række er
de konkrete øboers og i anden række de
besøgendes behov for transport, der bør
ligge til grund for færgedriften – ikke den
enkelte øs geografiske placering i forhold
til større eller mindre byer. Ydermere
er modellens 18 øer stillet op i en relativ behovsanalyse. Det betyder, at hvis
modellen skulle blive anvendt politisk
ville øerne (eller rettere ø-kommunerne)
være i indbyrdes konkurrence om de
samme midler, der gives til støtte for
færgedrift. Det finder vi hverken er
rimeligt eller visionært for udviklingen af
øsamfundene. Det er en kendt sag at færgedriften til øerne er presset og midlerne
for rigtig mange af øerne ikke rækker til
at etablere den færgedrift der konkret er
behov for.
DW

Repræsentantskabsmøde 2014
Fredag den 7. november til søndag den 9. november
afholdes repræsentantskabsmøde for ø-repræsentanter
i Odense. Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

TURISME-SEMINAR 2014
VIRKSOMHEDSUDVIKLING
Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 10.00-15.30 i Odense
Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Fødevarenetværk og
Syddansk Fødevareklynge inviterer til årets turisme-seminar.
Vi sætter denne gang fokus på virksomhedsudvikling: Hvordan kan den
enkelte ø-virksomhed styrkes? Nye produkter? Offensiv markedsføring?
Hvordan er kvaliteten? Hvilken service ydes? Hvordan kan omsætning og
overskud øges? Det handler om at skabe en bedre forretning – og bevare
virksomheder og jobs på småøerne.
Dagens oplægsholder er bl.a.:
Margrethe Bak, Karlbak, har i mere end 15 år været rådgiver for iværksættere
og små virksomheder. Vi har bedt hende besøge en håndfuld ø-virksomheder,
og på den baggrund vil hun komme med indlæg og inspiration. Hun
kommer også med oplæg til det videre arbejde om udviklingsmuligheder,
markedsføring og produktudvikling i de enkelte ø-virksomheder.
Britta Leth, Småøernes Ø-turismeambassadør, vil fortælle om erfaringer fra
sæson 2014: Hvad virkede? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan samarbejdede
turismevirksomhederne? Hvilke nye tiltag er igangsat?
Maria Wehlitz er uddannet designteknolog med speciale i branding, hvor
analyser og strategi defineres og visualiseres. Hun udvikler koncepter og
kreative strategier, der giver kunderne noget at snakke om.
Seminaret er en del af projektet „27 småøer med store oplevelser: Etablering
af ø-turisme-ambassadør“ samt Syddanske Fødevareklynges projekt,
„Syddanske Madoplevelser“.
Tid: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 10.00 -15.30
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.
Deltagelse i seminaret er gratis.
Tilmelding til Sammenslutningen af Danske Småøer senest den 9. oktober
2014, tlf.: 62 51 39 93 eller mail sekretariatet@danske-smaaoer.dk

„Udkantsdanmark og sammenhængskraften i Danmark – En helhedsanalyse“
Forfatter: Lise Lyck, CBS
ISBN: 978-87-92019-25-7
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Bjørnø vild fest ...
I weekenden 30.-31. August blev
den første „Vild Mad Festival“
afholdt på Bjørnø...
Knap 500 mennesker fandt vej til
Bjørnø, hvor „strandsafaristationerne“
i Danmark konkurrerede om at lave
den bedste signaturret, der bl.a.
inkluderer en særlig signaturpølse
med lokale råvarer fra naturens store
køleskab!
Der var desuden fire hold kokkeelever, der ligeledes konkurrerede om
at komponere og tilberede en særlig
Bjørnø-menu. I begge konkurrencer
blev bedømmelsen foretaget af professionelle kokke.
Der var gang i cafeen som var
henlagt til Bjørnøs nye fantastiske
beboerhus, hvor den lokale musiker
fra Faaborg, Jan Valbak, underholdt
det meste af lørdagen, mens vore egne
folk serverede og lavede lækre menuer
sammen med hjælpere fra gourmetspejderne fra Spejderskolen i Korinth.

Retterne i pølsekonkurrencen

Når gæsterne gik i land på Bjørnø,
efter en gratis sejltur med Bertha K,
der var indsat som ekstrafærge, fik de
en modtagelse med forskellige indtryk
lige fra molen og ind!
Det første, man lagde mærke til, var
de mange telte med strandsafaristationerne: Seks stationer var tilmeldt
fra bl.a. Årø og Avernakø og Bjørnø.
Børnene lagde nok mest mærke til
Maren Malkeso der gik rundt på egen
hånd på hele pladsen ind imellem de
fantastiske forestillinger den selv deltog i med cirkus Fyr og Flamme, som
Troldmanden fra Samsø lavede gennem hele dagen.
Af andre tilbud var der Gourmetspejderne (igen), der lavede forskellige
menuer fra stranden og havet så som:
krabbesuppe, muslingemenu, pandekager og brød over bål, samt altid en
venlig hånd og et svar parat. Stor tak til
dem
Der var også spændende guidede
ture med spiselig planter og sjove

Vindermenu med krabbe
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Pølser og pileflet

historier med på turen. Pilefletteren
holdt åbent værksted på plænen, hvor
der kunne flettes en kransebakke på kort
tid, så man fik den med sig hjem!
I løbet af dagen blev der fundet vindere i de to konkurrencer, hvor Årø løb
med førstepladsen i signaturpølsekonkurrence, og kokkeskolen fra Esbjerg var
suveræne vindere i kokkekonkurrencen.
Da den sidste færge var taget ind til Fyn
igen, blev der slappet af og festet på rigtig Bjørnø-manér!
Det har været rigtig spændende at
være med som arrangør og deltager,
men vi er enige om (os tre familier) at
armene er blevet dobbelt så lange og der
snart ikke er plads til ret meget mere på
harddisken i vores små hoveder!
Stor tak til alle hjælpere og deltagere
og ønske om, at en god tradition er startet, som fortsætter på Årø næste år.
Hilsen fra Bjørnø: Ivan, Eva, Anne, Leif,
Kirsten, Henrik
Læs mere om strandsafari her:
www.strandsafari.dk

Cirkus Fyr & Flammes Maren Malkeso

Redaktion: Sammenslutningens bestyrelse
Dorthe Winther, Omø, ansv.h. 58 19 91 80
Eva Terkelsen, Bjørnø
20 63 15 31
Bent Hindrup, Endelave
76 28 01 51
Lone Nielsen, Sejerø
59 59 02 45
Jytte Heglund, Nekselø
59 26 96 06
Henrik Kåg, Bjørnø
26 75 08 12
Bjarne Askens, Askø
31 51 63 69
Jan Fabricius, Birkholm
40 40 03 25
Redaktør: Lise Thillemann Sørensen
Layout: Erik Steenstrup Dyhr
Foto: Morten Priesholm, Aase Møller Petersen,
www.furnyt.dk, Ib Salomon, Lise Sørensen,
Mikkel Ploug, Tina Kragh Rusfort.

Nordisk paella i Beboerhuset

Ø-Posten udgives med tilskud fra Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter.
Annoncer: 4,00 kr. pr. sp.mm.
Tryk: Svendborg Tryk. Oplag: 3300
Redaktionen afsluttet 5. september 2014
Abonnement: 150 kr. pr. kalenderår.
Ø-Posten: Sammenslutningen af Danske
Småøer, Strynø Brovej 12, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 39 93
E-mail: sekretariatet@danske-smaaoer.dk
Se flere ø-nyheder og tilmeld dig nyhedsbrevet
fra Sammenslutningen af Danske Småøer på
www.danske-smaaoer.dk

