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Man får det, man giver
En ejendomsannonce i en ugeavis
læst under en ferie på Langeland,
bragte Anders og Bodil til den
sydfynske ø, Drejø. Det har de ikke
fortrudt. Landbrugsejendommen er
i dag rammen for et aktivt liv i den
tredje alder.
Anders og Bodil Jakobsen er ivrige lystsejlere. Alligevel havde de ikke været på
Drejø før de besøgte øen en dag, hvor
Kong Vinter havde bredt den hvide dug
udover øen og puttet stivelse i havet.
Fristet af en landbrugsejendom, der var
til salg.
Hav og jord
Da Anders og Bodil flyttede til Drejø, var
det efter et arbejdsliv, som kemiingeniør
og farmaceut med base i Odense. Trods
den akademiske baggrund var Anders
vant til at drive landbrug på fritidsbasis,
og ejendommen på Drejø så han og Bodil
straks perspektiver i. Så endda med havudsigt. For havets nærhed fascinerer og
er til evig inspiration og glæde.
Udover landbrug i mere traditionel
forstand har Bodil og Anders de sidste ti
år dyrket vin på hobbybasis. Nu er planen
dog, at det skal foregå på et mere professionelt niveau med salg for øje. Dertil
brygger de nu eget øl og har etableret en
lille café, som gerne skal være til glæde
for øens mange turister. At være pensionist betyder langt fra, at virkelysten er
forsvundet.
Det lille samfund
Bodil tænker sig om en ekstra gang på
spørgsmålet om, hvad der kan være svært
ved at bo i et lille ø-samfund som Drejø.
„Jamen, man får vel lidt det, man selv
giver. Hvis man ønsker at være i fred, får
man lov til det. Men hvis man møder
folk med et åbent sind og en vilje til at
give lidt af sig selv, så får man en masse
tilbage“.
På en lille ø kan man lige så godt se i
øjnene, at vi ved det meste om hinanden.
Nogle vil synes, det er skrækkelig tanke,

Bodil og Anders lever et aktivt liv på Drejø. Deres seneste projekt er en
sommercafé, hvor gæster også kan nyde den lokale øl og vin

siger Bodil, men det kan også være en
fordel. Det som nogen vil kalde sladder,
kan også ses som en naturlig interesse for
hinandens velbefindende, fortæller Bodil.
Selvfølgelig kan man ikke være lige gode
venner med alle. Men vi skal alle kunne
se hinanden i øjnene hos købmanden og
på færgen, og det gør at uenigheder sjældent får lov til at eskalere.
Øen midt i verden
Bodil og Anders har en masse sammenbragte børn, der er fordelt over hele
landet. Ja, sågar har Anders en datter, der
bor i Stockholm. De ser det ikke selv som
et problem i kontakten med familien, at
de bor på en lille ø. Familien er alligevel
spredt, så om man bor i Odense eller på
Drejø gør ikke den store forskel. Familie
og venner nyder at besøge os på Drejø,
fortæller Bodil og fortsætter
„Vi har set det meste af verden, så vi
har ikke den store udlængsel. Men vi har
også den frihed, at vi kan pakke bilen og
tage af sted, hvis vi vil besøge venner og

familie eller opleve noget nyt. Og der er
Drejø et lige så godt udgangspunkt som
alle mulige andre steder“.
Men sådan er det jo på Drejø, hvor
man betragter Drejø som øen midt i verden. En mil til Fyn, en mil til Ærø og en
mil til Tåsinge.
				
Claus Jensen

Fakta om Drejø
Drejø ligger i det sydfynske øhav og er en del af
Svendborg Kommune. Øen er 4,12 km2 stor og
havde 65 beboere pr. 1. januar, 2011. Drejø deler
færge med naboøen, Skarø, og overfartstiden er
75 minutter. Dog er der enkelte afgange, hvor
Skarø ikke anløbes, hvilket gør overfartstiden
mindre. Færgen lægger til i hjertet af købstaden
Svendborg. Derfra er der ca. 30 minutter i bil
til Fyns hovedstad, Odense. Drejø har en lille
købmand og kro. Besøg Drejøs hjemmeside på
www.drejo.dk

Formandens side

Ny udligningsreform på færgeområdet?
			

Ja, så flaskede det sig endelig således,
at Lise, Eva og jeg i februar kunne få et
møde med Udvalget for Småøer, der er
et underudvalg af det store Udvalget for
Landdistrikter og Øer. Formand Hans
Christian Schmidt og Næstformand
Simon Kollerup er også henholdsvis
formand og næstformand i Udvalget for
Småøer, og der er således en god sammenhæng mellem det ’lille’ og ’store’
udvalg.

Skrappe besparelser på færgedrift
Endnu en gang stod færger på vores
dagsorden. Stigende udgifter til lønninger
og marinediesel samt en trængt kommunal økonomi sætter serviceniveauet
under pres på færgedriften til småøerne,
denne gang eksemplificeret med breve
fra Agersø og Omø samt Orø. På Orø
betyder besparelser, at det kommunale
færgeselskab under Holbæk kommune
afskaffer aftenturene i weekenden. Agersø
og Omø betjenes af det kommunale
færgeselskab i Slagelse Kommune, og her
varsler man, at en nedsat arbejdsgruppe
skal finde besparelser i omegnen af 4
millioner kr., hvilket formentlig bl.a. vil
betyde trekantssejlads mellem Agersø
og Omø, endskønt Slagelse Kommune i
løbet af 2012 kommer til at råde over en
helt ny færge til Agersø og en forholdsvis
ny Omøfærge.
Opfølgning på kommunernes
tilskud til færgedrift
Folketinget har fine ord til overs for
småøerne og har på den ene side vist
sin velvilje ved at yde godt 88 mil. kr. i
§ 20 tilskud – den såkaldte færgestøtteordning, som ydes til generelle tilskud
til kommunerne. På den anden side
synes vi, at der fra Folketingets side
mangler en opfølgning på de fine ord –
for som Økonomi- og Erhvervsminister
Margrethe Vestager skriver, så er prioriteringen af midlerne lokal – altså helt op til
kommunerne.
Vi savner en sammenhæng mellem
Folketingets gode ord om attraktive helårsbeboede småøer og en opfølgning på
om kommunerne lever op til de intentioner, der ligger i tilskuddet – intentioner
som er omtalt i færgerapporten – og som
man må forvente er kommunikeret ud til
kommunerne.
På mødet med Udvalget for Småøer
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forespurgte vi om intentionerne bag
§ 20 tilskuddet er i overensstemmelse med de intentioner, der ligger i
Indenrigsministerens færgerapport, og
om de i givet fald er tydelige for kommunerne. Samtidig foreslog vi, at man fra
Regeringens side laver en opfølgning på
kommunernes færgeøkonomi. En sådan
opfølgning er en opgave der ville kunne
placeres i et Småøernes Færgesekretariat,
som kunne igangsættes som et pilotprojekt af Folketinget. Opgørelsen kan
jo så passende komme med i den redegørelse som By, Bolig og Landdistriktsministeren skal lave for de små øer.
Der er vel ikke umiddelbart nogle,
der mener, at kommunerne bare vil deres
småøer det ondt. Men kommunerne er
trængte, og jeg tror, at der er nogle kommuner, der ikke har det fulde overblik
over, hvad det reelt koster at drive færge
til deres småø, og ej heller om det tilskud,
der fra staten gives til færgedrift, egentlig
dækker 2/3-dele af udgiften, sådan som
det var intentionen.

ning af de mere faktuelle data en afdækning af færgeøkonomien i de enkelte
kommuner – hvad ’spytter’ kommunerne
i færgedriften, og hvordan forholder det
beløb sig til de generelle tilskud.
Desuden betyder omlægningen til
generelle tilskud, som fandt sted med
den nye kommunalreform, at nogle kommuner nu hævder, at de jo også har andre
udgifter (f.eks. til skole, sygeplejerske
mm.) på småøerne end færger, og at
de derfor med rette kan hævde, at hele
tilskuddet ikke er til færgen. Nej, det er
det selvfølgelig ikke – for en lille del af
tilskuddet udgøres af det, der i den gamle
ordning gik under navnet: Støtte til unge
under uddannelse. Men det beløb udgør
en forsvindende lille del af det samlede §
20 tilskud – resten af beløbet er baseret
på det tilskud til færger, der var gældende
inden kommunalreformen (ud over de
særtilskud som 6 kommuner stadig får).
Så reelt set er § 20 tilskuddet til færger –
hvis andet skal ind under – må det med i
en ny udligningsreform.

Ny udligningsordning på færgeområdet?
Tunø har været på besøg i Folketinget
og har bl.a. haft foretræde i Udvalget for
Landdistrikter og Småøer. Her har man
foreslået en omfordeling af det generelle §
20-tilskud, og jeg kan godt forstå, at tunboerne ønsker en bedre færgedrift med
flere daglige afgange og dermed større
mulighed for udvikling af deres ø.
På vores møde med Udvalget for Småøer
kunne vi høre, at der var nogle politikere,
der synes, at færgeproblemerne kunne
løses med en ny udligningsreform.
Problemet er blot, at man ikke løser
det inden for den eksisterende økonomiske ramme – der er enten nødt til at
skulle tilføres flere midler – eller også
er Folketinget nødt til at udstikke rammer for færgeservicen til de enkelte 27
småøer.
Man kan selvfølgelig hævde, at der er
øer, der har urimelig mange afgange og
andre urimelig få i forhold til indbyggerantal, men ved blot at kigge på sejlplaner
opnår man jo ingen viden om, hvor
mange penge kommunen ud over det
statslige tilskud selv yder til færgefarten,
om billetpriser, om sejlafstand mm.
Derfor kræver en ny udligningsordning
på færgeområdet ud over en fortsat vægt-

Generalforsamling
På mange øer er februar og marts ’generalernes måned’, da der afholdes generalforsamlinger i de mængder af foreninger
vi har på småøerne.
I vores forening – Sammenslutningen
af Danske Småøer – venter vi til det er
blevet lidt varmere. I år afholdes generalforsamlingen på Agersø den 2. juni.
Forslag til drøftelse på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest
den 19. maj 2012.
Dorthe Winther

✴

Se flere ø-nyheder og tilmeld dig
nyhedsbrevet fra Sammenslutningen
af Danske Småøer på
www.danske-smaaoer.dk

BlivØbo.nu kommer til storbyerne
Bosætningskampagnen på Facebook
Sammenslutningen af Danske Småøer har
også oprettet en side /page på Facebook,
der hedder „BlivØbo.nu“ samt gruppen
„Bliv Øbo“. Vi tænker gruppen som et
sted, hvor øboere kan fortælle om livet
på deres ø og om kommende aktiviteter.
Håbet er, at ø-interesserede også vil finde
vej til gruppen og blive fristet til et besøg,
og måske endda til et liv, på de små øer.
Hvis du har et arrangement, du gerne vil
promovere er du velkommen til at lægge
det på facebook-gruppen. Er du ikke selv
bruger af Facebook, så kan du kontakte
os på sekretariatet@danske-smaaoer.dk.
LS

Sammenslutningen af Danske Småøer
har nu søsat bosætningskampagnen
„BlivØbo.nu“, der i 2012 skal sætte fokus
på det gode ø-liv. Småøerne er inddelt i
tre grupper, der meget enkelt forholder
sig til henholdsvis Jylland, Sjælland og
Fyn.
Den 12. maj 2012 laver hver gruppe et
arrangement i „deres“ storby, som synliggør småøerne og hvad de har at tilbyde
potentielle tilflyttere. Dagens arrangementer i Århus, København og Odense
vil blive annonceret, når vi nærmer os
maj måned.
Tilflytterhistorier på web
I forbindelse med vores bosætningskampagne iværksætter vi web-aktiviteter,
hvor vi blandt andet også fortæller
tilflytter-historier fra de små øer. Vi
bringer i dette nummer af Ø-posten et
eksempel fra Drejø. Har du idéer eller
emner til en god tilflytterhistorie hører

vi gerne fra dig. Skriv til sekretariatet@
danske-smaaoer.dk. Du kan læse mere
på Sammenslutningens hjemmeside (klik
direkte ind på www.BlivØbo.nu).

Bedre mobildækning – måske også på
småøerne?
KL, Danske Regioner, telebranchen og
Erhvervs og Vækstministeriet er blevet
enige om en fempunktsplan, som skal
bidrage til en bedre mobildækning for
borgere og virksomheder og være med til
at sikre Danmarks position som førende
IKT-nation (IKT: informations- og kommunikationsteknologi).
Fempunktsaftalen betyder bl.a., at
teleselskaberne vil investere mellem 6-6,5
mia. kr. i udbygning af mobilnet (dækning
og kapacitet) de kommende tre år, og at
telebranchen, KL og Danske Regioner vil
tage initiativ til en øget dialog mellem
kommuner, regioner og teleselskaber i
forhold til masteplaceringer. 		
Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med
telebranchen, KL og Danske Regioner
iværksætte en kortlægning over mobildækningen, så udviklingen i dækning
og oplevelsen heraf kan følges, ligesom
Erhvervsstyrelsen vil undersøge de tekniske, økonomiske og juridiske barrierer for
øget mobildækning, som skal munde ud i
en konkret handlingsplan medio 2012.

densejlendemaler.dk
40 55 67 44

Påvirk din kommune
Man kan selvfølgelig godt overveje, hvad
det kommer os ved – dækningen skal jo
bare være der og allerhelst virke, således
at både erhverv og private kan komme i
kontakt med omverdenen.
Men dækningen er jo – som alle formentlig ved – ikke lige god alle steder, og
jeg mener faktisk, at vi på øerne har en
mulighed for at påvirke de beslutninger
om masteplaceringer, der skal tages i den
kommende tid.

Det er oplagt, at ø-udvalget (beboerforeningen eller andre) på de enkelte øer
– evt. sammen med færgeselskaberne,
som jo bl.a. har brug for mobildækning
til deres billetmaskiner – lægger pres på
kommunerne for at sikre, at øerne bliver
medtænkt, når der de kommende tre år
udpeges områder, der skal dækkes.
dw

Rettelse: Udvalget for Småøer
Siden sidste nr. af ø-posten er der sket en udskiftning i Folketingets Udvalg for
Småøer: Det oplyses, at Andreas Steenberg (RV) har overtaget Camilla Hersoms
(RV) plads i Udvalget for Småøer.
Der kan læses mere om Udvalget på folketingets hjemmeside ved at følge dette
link: http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/
Udvalget_for_Landdistrikter_og_oer/Udvalget_for_smaaoeer.aspx
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GODT KØBMANDSSKAB 2012
SEMINAR FOR Ø-KØBMÆND OG PRODUCENTER
Lørdag 24. marts til søndag den 25. marts
På Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
Småøernes Erhvervs Udviklings Center inviterer alle Ø-Købmænd og producenter på småøerne til
seminar med det formål at skabe vækst nu og i fremtiden
Vi har inviteret erhvervskonsulent Søren Christiansen
Sørens undervisningsstil er direkte, humørfyldt, lærerig og med hans nordjyske sind bliver både
virksomheden og det enkelte individ sat i centrum
Han har på baggrund af sin store viden om de danske købmænd og producenter sammensat et
spændende 2 dages program i samarbejde med småøernes købmandskonsulent Hanne Tromborg
Thaysen. Gennem ny viden, erfaringsudveksling og konklusioner får vi mulighed for sammen at nå
målet: At skabe samarbejde, udvikling og vækst – nu og i fremtiden
Program for seminaret
Lørdag
Er din virksomhed og øen med på vinderholdet?: Service og værtsskab – Oplevelser – Hvem er
fremtidens kunder – Profilen på din virksomhed – Glæde og overskud
Søndag
Ø-købmandens udfordringer: Leveringer – gebyrer – kollistørrelser – diskkoncepter – kundeloyalitet
– Let køb – Dagrofa – Schulstad
Programmet er sammensat med henblik på at producenter deltager lørdag den 24. marts frem til
kl. 16.00, mens købmænd deltager begge dage
Tilmelding Kai Winter Tlf. 2944 0321 mail. info@smaaoeernes-erhverv.dk
Prisen er 500 kr. pr. person, inklusiv overnatning og forplejning, drikkevarer dog for egen regning
Yderligere oplysninger Hanne Tromborg Thaysen Tlf. 8655 3141
mail. tromborgthaysen@mail.dk
Se mere detaljeret program på www.smaaoeernes-erhverv.dk
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Småøernes Aktionsgruppe fordelte 4.4 mio.
kroner i 2011
17 ø-projekter har i 2011 via Småøernes
Aktionsgruppe fået et tilsagn om tilskud.
Mange af projekterne handler om turisme. Det gælder f.eks. „Turisme og fødevarer i Fejø Mølle“, „Husbåde på Sejerø
Havn“, „Fugleeventyret ved Flasken på
Endelave“ og „Etablering af røgeri på
Tunø Havn“.
Ansøgerne er f.eks. ø-virksomheder,
butiksforeninger og idrætsforeninger.
Også Kalundborg Kommune og Horsens
Kommune har i 2011 opnået støtte via
Småøernes Aktionsgruppe til projekter
på henholdsvis Sejerø og Endelave, hvor
lokale foreninger eller beboergrupper er
samarbejdspartnere.
De penge, der fordeles af aktionsgruppen, stammer fra landdistriktsprogrammet og fiskerudviklingsprogrammet, og tilskuddene udbetales fra
NaturErhvervstyrelsen.
På bestyrelsesmøder i oktober 2011
og i februar 2012 har yderligere 22 projekter fået positivt svar fra aktionsgruppen. Disse ligger nu til behandling hos
NaturErhvervstyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden er optil 5 måneder – i særlige
tilfælde op til et år.
Morten Priesholm, koordinator
Småøernes Aktionsgruppe

Projekter støttet via Småøernes Aktionsgruppe i 2011
Ansøger

Projekt

Avernakø Idrætsforening

Avernakø Multibane

209.000

Mandø brugsforening

Omsætningsfremmende tiltag for
Mandø brugsforening

372.325

Fejø Møllelaug

Turisme og fødevarer i Fejø Mølle

400.000

Avernakø/Korshavn butiksforening

Energiforbedring og renovering af
købmandsbutik

273.000

Kalundborg Kommune

Projekter til forbedring af Sejerø havn

490.000

Fur Bådelaug

Fur Bådelaug – udvidelse af lokaler
og aktiviteter

300.000

Endelave Idrætsforening

SUMMER HOLIDAY PÅ ENDELAVE
– ud i naturen, væk fra plastik og
candyfloss

150.000

Sejerø Udviklingsforum

Husbåde på Sejerø Havn

297.250

Avernakø Havn

Nye Turisme-faciliteter på Avernakø
Bådehavn

183.870

SEUC – Småøernes
Erhvervsudviklingscenter

Købmands Rejsehold

70.000

Anholt Turist

Turisme på Anholt, overordnet markedsføring og kommunikation

128.000

Bjørnø Beboerhus a.m.b.a.

Bjørnø Beboerhus - nye aktiviteter for
beboere og turister

413.500

OrØkontoret

Nye turist- og servicefaciliteter på
OrØkontoret

115.000

Lasse Bekker, Skarø

Skarø Sommerpensionat

143.000

Tunø Røgeri S.m.b.a.

Etablering af røgeri på Tunø Havn

160.000

◆

244.000

◆

ØNet v. Torben Vestergaard,
Højhastighedsnet til danske småøer
Strynø
De fleste projekter får midler fra landdistriktsprogrammet. Beløb mærket med ◆ stammer fra fiskeriudviklingsprogrammet. Projekter mærke med ■ er
ikke færdigbehandlet hos NaturErhvervstyrelsen og
har ikke fået endeligt tilsagn

Bevilget beløb

Horsens Kommune

Fugleeventyret ved Flasken på
Endelave

100.000

VisitKalundborg

Turismeudvikling på Sejerø og
Nekselø

390.270

I alt – tilsagn givet i 2011

■

◆

■

■

4.439.215

Bliv støttemedlem af
Sammenslutningen
af Danske Småøer

Producenter af kvæg og/eller lam
søges på småøerne

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!

Småøernes Fødevarenetværk og Sammenslutningen af Danske Småøer har modtaget en forespørgsel fra Grambogårdslagteren på Fyn. De vil gerne have leveret 700
lam eller 40 kvier/stude årligt fra småøerne på en 10-årig kontrakt. Er der nogen,
som vil være med til at udfylde ordren, kan henvendelse rettes til Horsekær, Sejerø,
på tlf. 40155301 eller
horsekaer@hotmail.com
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Øerne ind i ø-kommunerne!			
Jørgen Rasmussen, Omø Filosof, konsulent og foredragsholder

En dybere forståelse af vores
udkantsområder må tænke
længere end til kysten for at udvikle
et mere dynamisk Danmark
Sidste forår rettede jeg henvendelse til
de 19 ø-kommuner for at få afdækket
danske småøers udviklingsmuligheder
i kommunalt regi ud fra spørgsmålet
„Hvordan tager Danmark sig ud hvis vi
begynder at forstå os selv som det ø-rige
vi reelt er?“ Her kollektivt forstået som et
land af kystnære områder med havet som
et vitalt kulturelt rum.
Men hurtigt melder tvivlen sig om
hvorvidt dette rum har mistet sin betydning som en fælles reference. Godt nok
er havet her jo altid og omslutter os som
en uendelig tålmodig kendsgerning. Men
samtidig ses der ned på dette rum i en
alliance af ensidig nyttetænkning og en
ulyksalig mangel på vilje til visioner, når
det komme til stykket. F.eks. beskyldte
en borgmester på en af de større øer for
nyligt havet for at være skyld i stedets
markante arbejdsløshed. Det er ikke altid
lige nemt at være hav!
Et konsekvent ø-rige hele året
Har vi så svært ved at opfatte os selv
som et ø-rige, at vi anser småøer uden
broforbindelse som „fortabte“? Lad mig
forskyde spørgsmålet: Hvilke vidtrækkende fordele ville et langt mere konsekvent
6

ø-rige opnå? Er det vidtrækkende nok
at anerkende øerne i deres „flydende“
kontekst som bæredygtige helårssamfund
med en forståelse af deres egenart og
udviklingsmuligheder som noget andet
og mere end særtilfælde af fastlandets
gængse dagsordener?
Strømmen af værdier og udviklingsnormer må gå begge veje over havet
via projekter, som for alvor tager højde
for at ø-samfund må og skal forstås som
en konstruktiv tohed: Nemlig dels som
lokalsamfund på linje med alle andre
steder for enden af landevejen (hvor det
sidste stykke vej tilfældigvis foregår til
vands). Men især også som steder, der er
en del af et maritimt netværks muligheder, som fastlandet kan lære et og andet
af. Småøernes nuværende status viser
sig ofte ved at øboerne erfarer en slags
samfundsmæssig surrealisme, hvor det
optimale ville være, hvis øerne dukkede
op om foråret og sank i havet igen om
efteråret.
Denne manglende indsigt i toheden
udvirker en slags skizofreni overfor ørigets righoldige muligheder for projekter
med økologisk, social og eksistentiel
bæredygtighed. Projekter med en entydig
økonomisk forståelse af bæredygtighed
har allerede stået på i lang tid på den
ufede måde, så tyngden må lægges et
andet sted, såfremt den ikke skal bekræfte
fastlandets halvautomatiske vækstforestil-

linger. En omvurdering af forestillinger
om vækst, udvikling og bæredygtighed
hører således til de mest vidtrækkende
fordele ved et konsekvent ørige, – udover
øsamfundenes blomstring som helårssamfund til glæde for hele nationen.
Et mere helt Danmark som samlet
ø-strategi
Kunne et mere konsekvent ø-rige derfor
skabe et mere helt Danmark indadtil
såvel som udadtil? Indadtil er der klare
fordele ved at integrere øerne i en samlet
national vækststrategi, som kan skelne
mellem forskellige slags geografiske forcer. Rigtige øer uden brobelægning har
nogle fortrin i deres afgrænsning, som
kan skabe en særlig sans for koncentration, menneskelig dannelse og kulturel
integritet. Alt det dér med begrænsninger
smager for meget af fastlandets værdinormer. De 19 ø-kommuner kunne her
i samlet flok satse langt mere på øer som
givtige vækstfora. Men det kræver visioner og politisk vilje at tænke langsigtet.
Og det kræver tillige en vilje til at geninddrage havet som et kulturelt rum:
Rigtige øer lever bedst i havet-!
Udadtil synes det oplagt med et
Danmark signalerende overfor omverdenen, at et konsekvent ø-rige seriøst satser
på territorier af enhver størrelse som
eksperimentarier, der udvikler frugtbare
kulturelle strategier for de verserende

globaliseringsprocesser. Med vores blik
for det overskuelige, tæt forbundne og
samtidig komplekse kunne vi gøre os
(inter)nationalt bæredygtige med en selvforståelse, som bryder op fra ørkenvandringen af rådne bananer og tilsvarende
stigmatiserende mediedagsordener. Dé
udretter nemlig intet udover forstemmende selvforførelser.
En national selvforståelse uden undtagelser
I den nyere danske historie vandt jernbanerne over skibsfarten, og derefter vandt

biltrafikken over jernbanerne. I denne
logiske, men også ensrettende forståelse
af samfærdsel og kommunikation er vi
måske først nu parate til at udvikle en
form for samfundsmæssig helhed, hvor
hav og land fungerer gunstigt sammen
og løser op for de muligheder, som kyster
og øer rummer i erkendelsen af, at øerne
ikke behøver at være undtagelser fra
fastlandets regelsæt. De kan tværtimod
berige det med flere regler-!
De 8 ø-kommuner som reagerede på
min henvendelse har hver især taget fat
på dén opgave, så jeg er faktisk temmelig

fortrøstningsfuld. Men ø-kvaliteterne skal
helst endnu mere frem i lyset og besvare
spørgsmålet: Hvordan udvikler vi en
politisk kultur, som evner at forbinde det
mindste med det største – d.v.s. øerne som
en uomtvistelig, levedygtig og værdiskabende del af Danmarks samlede vækststrategier?
Forkortet version af artikel bragt i Danske
Kommuner, nov. 2011
•

Spurveugler har invaderet Danmark
Spurveuglen er med sine kun 16 cm
Europas mindste ugle. Arten er normalt
en meget sjælden vintergæst i Danmark.
Men i år oplever Danmark det største antal, der hidtil er set her i landet.
Langt de fleste observationer er gjort
i Nordsjælland; og uglen er også set i
Nord- og Sønderjylland, men arten er
givet overset mange steder i landet.
Spurveuglerne er formodentlig kommet hertil fra ynglepladser i Sverige.
Spurveugleinvasioner opstår som regel
efter et godt yngleår med rigeligt føde.
En efterfølgende fødeknaphed, som kan
skyldes vejrforhold og især snedække,
kan tvinge eksempelvis spurveuglerne til
Danmark.
I denne vinter er der mulighed for
at se spurveuglen: Den er dagaktiv og
meget tillidsfuld og så høres den ofte
– især tidligt morgenen. Det skyldes,
at arten opretholder vinterterritorium,
og med sine regelmæssige fløjt forsøger
den at holde sine artsfælder på afstand.
Det spændende ved spurveuglen er, at
den samler vinterforråd. Mange af byttedyrene, små pattedyr og småfugle,
bliver deponeret i gamle spættebo eller i
mejsekasser til dårlige tider. Spurveuglen
mangler ikke mod. Den kan således overmande byttedyr på størrelse med sig selv.
I denne vinter kan vi forvente at se arten
i landet frem til marts, før rejsen igen går
til de nordskandinaviske ynglepladser.
Vi vil gerne have hjælp til at kortlægge
spurveuglens forekomst i Danmark. Vi
hører derfor gerne fra læsere, der har
været så heldige at se eller høre den lille
ugle. Oplysninger kan sendes til Jørgen
Terp Laursen på jtl@kirkeugle.dk eller pr.
tlf. 86 26 12 96. Se også www.danmarksugler.dk og bogen „Danmarks Ugler“.
Venlig hilsen Ornitolog og
miljøkonsulent Jørgen Terp Laursen,
Engdalsvej 81b 8220 Brabrand

Spurveugle fra den danske invasion. Foto: Carl Erik Mabech
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Syddansk forprojekt om ø-turisme 				
er skudt i gang

Torsdag d. 9. februar mødtes lidt over 40
engagerede og nysgerrige øboere til et
fælles opstartsseminar under projektet
Småøturisme: oplevelseserhverv og
ø-destinationer med potentiale.
Projektmedarbejder Marie
Bøttcher Christensen redegjorde
for intentionerne bag og indholdet af forprojektet. Derudover bød
dagen på spændende oplæg fra René
Bengtsson, VisitKalundborg; Kai Winter,
Småøernes Fødevarenetværk og Anders
Hedetoft, Center for Regional- og
Turismeforskning.
Seminaret afsluttedes med en debat
blandt deltagerne med emner såsom
fordele og ulemper ved samarbejde på
tværs af øer og virksomheder, finansiering og hvad småøerne egentlig er og
bør være kendt for blandt turister. Næste
skridt i forprojektet er nu at få kortlagt
hvilke muligheder der allerede forefindes
på småøerne. Denne opgave vil Marie
udføre, og hun vil derfor i de kommende
måneder rejse rundt til småøerne og
tale med mange af aktørerne inden for
turisme.
Den store interesse for seminaret og
for at fortælle om de enkelte turismetiltag
viser at mange øboere gerne vil være med
til at definere og udvikle turismen på
øerne.
8

Forprojektet forløber i et samarbejde mellem de fire foreninger:
Sammenslutningen af Danske Småøer,
Småøernes Aktionsgruppe, Småøernes
Fødevarenetværk og Småøernes

Erhvervsudviklingscenter. Forprojektet
er finansieret af Region Syddanmark
samt Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
					 LS

Tilladelse til bierhvervsfiskeri på småøerne
Efter en henvendelse fra en øbo, som ansøger fiskeridirektoratet om at få tilladelse
til bierhvervsfiskeri på sin ø, har vi fra Sammenslutningen af Danske Småøers side
skrevet til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for at bakke op omkring,
at øboere på de danske småøer også sikres tilladelse til bierhvervsfiskeri.
Såfremt andre er interesserede i en sådan tilkendegivelse fra Ø-sammenslutningen
i forbindelse med ansøgning om bierhvervsfiskeri-tilladelse, kan man henvende sig
til sekretariatet.

Tunø på Borgen
Den 18. januar rejste en busfuld tunboere
til Hovedstaden, hvor de var inviteret
indenfor på Christiansborg. Mette
Hjermind Dencker og Finn Tranum
og tog imod og fik overdraget Tunø
grøntsager under pressens bevågenhed.
Efter frokost i Snapsetinget fik tunboerne en rundvisning på Christiansborg.
Eftermiddagen var sat af til politiske
møder med folketingsmedlemmer før
turen gik tilbage til Tunø.
Dagen inden havde fire medlemmer af
Tunø Beboerforening fået foretræde for
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og
Øer. Til foretrædet afleverede Tunboerne
på de afsatte 8 minutter deres budskaber
og besvarede spørgsmål fra udvalget.
Foretrædet omhandlede udfordringer på
områder som bl.a. sundhed, færgefart og
fredningsregler. Emner der er aktuelle på
mange af småøerne.
Tunboernes tur til Folketinget blev
fulgt af pressen og fik megen fin medieomtale.
			
ls

Seminar for præster og menighedsråd på
småøerne
Som tidligere annonceret afholdes der
seminar for præster og menighedsrødder på Sejerø den 10.-11. april 2012.
Tilmelding kan ske til sekretariatet@
danske-smaaoer.dk senest den 19. marts.
Deltagerbetaling med overnatning: 300
kr. Deltagerbetaling uden overnatning:
200 kr.
Det endelige program er ikke fastlagt,
men seminaret vil indeholde en „ø-runde“, med en beretning om kirkelivet på
hver enkelte ø. Biskop Peter FischerMøller fra Roskilde stift og Pastor Jørgen
Anker Jørgensen fra Ølstykke deltager.
Sidstnævnte har tidligere været præst på
Venø, hvor han fik orlov til at rejse rundt
og besøge småøerne og i den forbindelse
har udfærdiget en rapport om kirkelivet
på øerne.
Yderligere oplysninger kan indhentes
fra planlægningsgruppen, der består
af Ole Odsgård, Omø. (Tlf.: 58199180,
mail: ole.odsgaard@skolekom.dk), Henry
Larsen, Sejerø. Tlf.: 59590167, mail:
henry.larsen.4592@gmail.com og Jørgen
Petterson, Sognepræst på Sejerø. (Tlf.:
59590062, Mail: jp@km.dk).		
					 LS
Kalkmaleri i Sejerø Kirke: Gammeltestamentlig profet, Jeremias
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Ø-støtte midler i 2011
Efter valget i oktober 2011 blev
mange af småøernes anliggender,
bl.a. Ø-støtteordningen, flyttet fra
Indenrigs- og sundhedsministeriet over
i det nye Ministerium for By, Bolig og
Landdistrikter. Deres hjemmeside findes
på http://www.mbbl.dk
Udmeldinger, ansøgningsfrister mm
vedr. ø-støtten findes via linket http://
www.mbbl.dk/oe-stoette. Der uddeles
Ø-støtte to gange årligt. Ministeriet har

endnu ikke udmeldt fristerne for ansøgning af ø-støtte i 2012.
Projekterne skal bidrage til at fastholde
eller skabe nye arbejdspladser og styrke
det lokale og kulturelle udbud både til
fordel for fastboende og turister. Både
enkeltpersoner, foreninger, institutioner
og virksomheder med lokal forankring på
en af de 27 småøer kan søge støtte. Også
offentlige virksomheder kan søge under
visse vilkår.

Der blev for perioden 2011 uddelt
Ø-støtte midler i foråret 2011 og til
ansøgere fra efterårets ansøgningsrunde i
januar 2012. I alt blev der bevilget støtte
eller lån for 5,1 mio. i 2011.

Projekter, der har modtaget tilsagn om Ø-støtte i 2011
Ansøger

Projekttitel

Ø

Tilskud

Lån

1. runde 2011
Anholt Forsamlingshus

Udskiftning af Vinduer

Anholt

45.000,00

Skarø Købmand og Café

Forbedring af arbejdsmiljø ved transport af vare til
Skarø

Skarø

70.000,00

Sammenslutningen af Danske
Småøer

Netværksmøde og Kursusaktiviteter

Flere

150.000,00

Sammenslutningen af Danske
Småøer

Småøturisme: oplevelseserhverv og
ø-destinationer med potentiale

Flere

100.000,00

Bjørn Beboerhus a.m.b.a.

Bjørnø beboerhus-nye aktiviteter for beboere og
turister

Bjørnø

175.000,00

Hjarnø Forsamlingshus v/
formand Jette Jakobsen

Energirenovering af øens forenings
og forsamlingshus

Hjarnø

88.342,50

Avernakø Beboerforening m.fl.

Avernakø Beboerhus

Avernakø

240.000,00

Venøboen v/formand Anker F.
Jensen

Forprojekt: Venø Fugle- og Udsigtstårn

Venø

71.875,00

Sejerø Udviklingsforum

Biomasse energi og fødevareforarbejdning på
Sejerø

Sejerø

100.000,00

Strynø Beboerforening

Strynø Løbe Event 2011

Strynø

7.300,00

VisitKalundborg

Destinationsudvikling på Småøerne-Sejerø og
Nekselø som eksempler

Sejerø,
Nekselø

150.000,00

Agersø beboerforening

Projektering af Agersø´s fælleshus „Multihuset“

Agersø

93.000,00

Rideklubben Havhesten Fejø

Rideopvisning i Rideklubben Havhesten

Fejø

15.000,00

LetKøb v/ Sonny og Tanja
Dyrborg

Nye kølemontrer

Strynø

52.500,00

Amalie Maj Sørensen Sommer

Køkken til Orø-specialiteter, café og oplevelsesturisme

Is fra Skarø Biosynergy A/S

Orø

163.800,00

Nye miljøvenlige produktionsfaciliteter til is fra
Skarø´s til to nye produktserier

Skarø

300.000,00

Strynø Kro v/Benny Buchberg

Køkken og personalefaciliteter

Strynø

245.000,00

Orøkontoret

Nye turist- og servicefaciliteter på Orøkontoret

Orø

92.000,00

Aarø Camping

Godkendte strømstandere

Aarø

175.880,00

Anholt Camping

Etablering af campingplads

Anholt

150.840,00

Fejø Camping

Opstart på Fejø Campingplads

Fejø

237.000,00

Aarø Fisk og Røgeri v/John
Jørgen Bork

Aarø Fisk og Røgeri

Aarø

120.000,00

Louiselund I/S

Renovering af maskinhus, save- og kløvemaskine

Endelave

300.000,00
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Ansøger

Projekttitel

Ø

Tilskud

Lån

2. runde 2011 (tilsagn først givet januar 2012)
Agersø Købmand ApS

Agersø Købmand ApS på nye spor: fornyelse og
bæredygtighed

Agersø

100.000

Lyø Kultur- og Besøgscenter

Fra Landsbyskole til Lyø Kultur- og Besøgscenter

Lyø

300.000

Sejerø Udviklingsforum v.
Formand Klaus Perkild

Projekt Husbåde på Sejerø Havn

Sejerø

150.000

Støtteforeningen til Anholt
Skole og Børnehave

Anholt-grejet: Nyt udstyr og materiel til sommer
arrangementer på Anholt

Anholt

71.000

LokalBrugsen Anholt

Energibesparende og modernisering af køle- og
frostmontre

Anholt

230.000

Brian Hansen

Gulvslibemaskine

Sejerø

Butiksforeningen Askø

Energibesparende renovering af Askø
Købmandshandel.

Sejerø Beboerforening

Forprojekt for etablering af folkehøjskole på Sejerø

Endelave Kro Aps

70.000
130.000

Sejerø

175.000

Fitnessrum på Endelave kro – for øens beboere,
turister og kroens gæster

Endelave

65.000

Avernakø Havn (Fonden for
Avernakø Havn)

Udvidelse af Cafékøkken

Avernakø

150.000

Endelave Beboerforening

Ø-handlingsplan for Endelave

Endelave

70.000

Askø-Lilleø Beboerforeing

Renovering af medborgerhus

Askø

68.000

Skarø Forsamlingshus

Renovering af Skarø Forsamlingshus – Offentlige
toiletter og bad til alle hele året

Skarø

200.000

Drejø Beboerforeing
v/formand Bente Clausen

Fugletårn

Drejø

79.500

Anholt Vognmandsforretning
(AV) og Anholt Gartneri og
Naturpleje (AGN)

Combipresser til intensivering af bestræbelser på
at genoprette Anholts Storslåede „nøgne“ enge
og slåning og fjernelse af vegetation

Anholt

Mandøhuset, Mandø

Forskønnelse af Mandø Museums arealer og formindling af kulturarv på Mandø

Mandø

I alt for hele 2011

100.000,00
63.550
3.210.068

1.954.520

Nyt udseende til hjemmesiden
I forbindelse med at Ø-Sammenslutningens hjemmeside den 1. marts
bliver lagt over på en ny platform, får
hjemmesiden også et lidt anderledes
udseende. Der er ikke tale om en ny
hjemmeside som sådan, men vi har
flyttet rundt på nogle af menupunkterne og skiftet lidt ud hist og her.
Hele hjemmesiden har fået et generelt
eftersyn, og vi har forsøgt at opdatere
indholdet og diverse links. Skulle der
alligevel være noget, der ikke helt
stemmer, tager vi gerne imod kommentarer – send en mail til sekretariatet@
danske-smaaoer.dk eller ring på 62 51
39 93.
Klik ind på www.danske-smaaoer.dk og
se resultatet.			
LS
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Agersø har fået sin Handlingsplan!
I november 2010 begyndte vi at
lægge planer for at få lavet et
udkast til en Handlingsplan for
Agersø. Vi fik tilskud fra Småøernes
Aktionsgruppe og Slagelse
Kommune. Pengene var øremærket
til konsulentbistand.
Beboerforeningen fik konsulent Kirsten
Malling Olsen til at stå for arbejdet.
Den 5. februar 2011 afholdt vi det første
beboermøde med ca. 40 deltagere, hvor
Kirsten Malling Olsen guidede os igennem dagen, og vi nedsatte 4 arbejdsgrupper, som skulle komme med bidrag til
udkastet. Udover at etablere de 4 arbejdsgrupper, gik vores øvrige foreninger m.v.
i gang med at nedskrive deres aktiviteter og fremtidsplaner. Udkastet til en
Handlingsplan skulle vise alle aktiviteter
på Agersø. Alle bidrag blev sammenskrevet til et første udkast, som blev gennemgået og kommenteret i arbejdsgrupperne
og foreningerne. Kirsten finpudsede det
igen, og fremlagde udkastet først i maj til
endnu et beboermøde. Vi blev enige om
at resultatet var så godt, at udkastet blev
ophøjet til „Agersø Handlingsplan med
Fokus på Fremtiden“. Hen over sommeren lavede Søren Wille layout og Slagelse
Kommune sørgede for trykning. Vi havde
egentlig planlagt præsentation af planen
i september måned, men så faldt der en
bombe over Agersø. Slagelse Kommunes
administration af Agersø- og Omø- færgerne fremlagde „Ny Færgeplan“: Den
anbefalede at vores kommende nye færge,

købt med statstilskud 40,1 mio. = ¾ af
prisen, kun skulle sejle i dagtimerne.
Morgen- og aftenturene skulle betjenes af
en nyindkøbt passagerbåd. Al den polemik omkring denne nye færgeplan betød,
at vi slet ikke kunne finde overskud til
at få præsenteret vores Handlingsplan
i efteråret. Men på trods af at arbejdet
med færgeplanen endnu ikke er afsluttet, besluttede vi alligevel, at præsentere Handleplanen på et aftenmøde på

Agersøfærgen d. 12. januar 2012. Selvom
det var et forrygende stormvejr, blev det
en fantastisk aften med ca. 70 fremmødte,
som sejlede med på turene mellem 18.3021.30. Til vores store glæde deltog Kirsten
i præsentationen ligesom vores ø-venlige
politiker Steen Olsen og ugepressen også
mødte frem.
Agersø Handlingsplan kan ses på
http://www.agersoe.net/index-filer/handlingsplan.pdf
Jytte Bjergvang

Kursus i Projektledelse – KOIN
Projektet KOIN Kompetenceudvikling og Innovation giver medarbejdere og ejere af
virksomheder mulighed for at tage en projektlederuddannelse. Projektlederuddannelsen
strækker sig over otte kursusdage i løbet af 16 uger. Du kommer til at arbejde med et
projekt, som er relevant for netop din virksomhed.
Efter endt uddannelse kan du vælge at få stillet en akademiker til rådighed i fire uger, som
kan hjælpe dig med at implementere og gennemføre projektet.
Målgruppe
For at kunne deltage skal din virksomhed være en SMV – dvs. en lille eller mellemstor
virksomhed. Din virksomhed skal have:
1. Mellem 1 og 250 ansatte på et CVR-nr.
2. En årlig omsætning under 50 mio. euro
3. En årlig balance under 43 mio. euro
Pris
Prisen på projektlederuddannelsen varierer alt efter hvilket uddannelsesniveau, du har:
1. Ufaglært eller faglært (dvs. til og med en erhvervsuddannelse): 1.408 kr.
2. Videregående uddannelse: 3.963 kr.
Du har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse og kørselsgodtgørelse, hvis du opfylder
betingelserne herfor. Tilbuddet om at få en akademiker efter endt uddannelse er gratis.
Næste hold
Næste hold (Hold 4) starter d. 5. marts 2012. Alle undervisningsdagene kommer til at
foregå på Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg.
Tilmelding
Kontakt projektleder Dejana Gluhajic pr. telefon 30 12 86 84 eller mail dgl@udviklingfyn.dk
Indtil videre har 40 sydfynske virksomheder med i alt 51 deltagere været gennem forløbet. En af dem
er Flemming Walsted, som er daglig leder for Øhavets Smakkecenter. Dette havde Flemming at sige
om forløbet:
Hvad har du fået ud af at deltage i projektet?
„Det er rigtig godt at få værktøjer, som kan fungere som hjælpemidler. Det minimerer risikoen for
fodfejl i projektarbejdet. Det har givet mig rigtig meget at deltage.“
Hvad har overrasket dig?
„Det har overrasket, hvor meget der egentlig ligger i projektledelse, og på den måde har kurset været
meget informativt. Jeg kan bestemt bruge det i praksis.”
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Bestyrelsen indkalder hermed til

Årsmøde og ordinær generalforsamling
i foreningen Småøernes Aktionsgruppe
Årsmødet og generalforsamlingen finder sted på Sydfyn på
Svendborg Vandrehjem

Den. 14. og 15. april 2012
Årsmødet er fra lørdag middag til søndag middag. Årets tema er „Ø-planer og strategier”. Vi skal høre
om handlingsplaner, energiplaner, forprojekter og udviklingsstrategier fra småøerne. Vi skal høre om
erfaringerne og diskutere om planerne virker?
Lørdag aften hygger vi os og får besøg af et solidt ø-band
Selve generalforsamlingen er lørdag den 14. april kl. 13.15 til 15.00 og dagordenen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt godkendelse
heraf
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance
Forelæggelse af driftsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i nævnte rækkefølge og jf. vedtægternes § 9
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen
Medlemmerne af foreningen får sendt flere oplysninger om arrangementet på mail. På vores hjemmeside
kan man finde program m.m. Se www.aktionsgruppe.dk/aarsmode2012
Tilmelding og pris:
Hvis du deltager i hele arrangementet er prisen 400 kr. Du kan også vælge kun at deltage om lørdagen (inkl.
frokost og middag), og så er prisen 125 kr. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis
Vi skal have din tilmelding senest fredag den 23. marts. Send en mail til bn@danske-smaaoer.dk eller ring til
Bodil på tlf. 62 51 39 93
Vi skal også have din betaling senest den 23. marts. Du kan indbetale på vores konto i Svendborg
Sparekasse, reg. nr. 0860, kontonummer: 35 31 04 00 22
Med venlig hilsen Eva Terkelsen, formand for Småøernes Aktionsgruppe, et@danske-smaaoer.dk
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Øernes Højskole – Sejerø
Baggrund
Baggrunden for højskoleprojektet er den
generelle befolkningsmæssige udvikling,
der har fundet – og stadig finder – sted
på øer. Opretholdelse af bæredygtige
ø-samfund vil kræve tilflytning i betydeligt omfang. Det betyder, at øboere skal
målrette deres udviklingsstrategi mod
at gøre sig attraktive for tilflyttere med
ideer og entreprenørskab. Tilflytning og
udvikling på denne baggrund vil i fremtiden betyde grobund for at skabe nye
virksomheder og offentlige arbejdspladser, der i særlig grad bygger på øernes
natur- og kulturværdier. I nogle af disse
nye virksomheder kan der opstå behov
for at ansætte arbejdskraft med specifikke
kvalifikationer. Der kan herved opstå
behov for at efteruddanne eller omskole
øboere fra tidligere til nye erhverv.
Formål og idegrundlag
Formålet med højskolen er at styrke
nedenstående fire hovedtemaer for såvel
danske som internationale elever:
• Natur/friluftsliv
• Ø-kultur/ø-identitet
• Bæredygtighed
• „Slow Living“
Det er visionen, at højskolen vil virke som
en institution, der:
• Binder øer sammen, nationalt og
internationalt
• Tjener som naturligt samlingssted for
mennesker, der kan og vil benytte øers
særlige forudsætninger for eksperimenter og udvikling af bæredygtige
samfund med inspiration fra „Slow
Living“-bevægelsen
• Formidler denne viden til gavn for
øboere og det øvrige samfund
Det er således visionen, at højskolen skal
inspirere til udvikling af nye projekter,
erfaringsudveksling/samarbejde og efteruddannelse/omskoling af øboere fra både
danske og andre europæiske øer, hvorved
der kan skabes ny tilflytning og beskæftigelse på øerne.
Forprojekt
Initiativgruppen har i samarbejde med
Sejerø Beboerforening fra Ministeriet for
By Bolig og Landdistrikter fået bevilget et
etårigt forprojekt til etablering af højskolen på Sejerø. I forprojektet er følgende
aktiviteter planlagt: afholdelse af ideudviklingsseminar, oprettelse af skolekreds,
besøg på andre højskoler og centre,
afklaring af bygningsmæssige forudsæt14

ninger og opstilling af etableringsbudget,
inddragelse af Kulturministeriet og Folkehøjskolernes Forening i Danmark samt
afsøgning af finansieringsmuligheder.
Information
Initiativgruppen afholder et informationsmøde lørdag den 7/4-12 kl. 14 på
Sejerø Skole.

Læs mere om hovedtemaerne og om
hele projektet og følg processen med
etablering af højskolen på hjemmesiden
www.oerneshojskole-sejero.dk.
På initiativgruppens vegne, Mette Dahl

Ny højskole på Sejerø?
Initiativgruppen indbyder til møde lørdag den 7/4-12 kl. 14 på Sejerø Skole
For at skabe ny udvikling på Sejerø har der i løbet af 2011 været afholdt en række
visionsmøder. Et af resultaterne af møderne var nedsættelse af en initiativgruppe
til oprettelse af en højskole på Sejerø. Gruppen har i samarbejde med Sejerø
Beboerforening fået bevilget Ø-støtte til et etårigt forprojekt til etablering af højskolen,
der har fået navnet „Øernes Højskole – Sejerø“.
For at oprette en skolekreds for højskolen indbyder initiativgruppen hermed alle
interesserede til et informationsmøde med følgende dagsorden:
• Drøftelse af ideen om en højskole på Sejerø
• Interessetilkendegivelse om medlemskab af højskolens skolekreds
• Fremtidigt arbejde med oprettelse af højskolen
• Eventuelt
Kontaktoplysninger og tilmelding: Mette Dahl, tlf. 5959 0199 / 3056 1250, email:
dahlkretzschmer@mail.dk. www.oerneshojskole-sejero.dk

Ølympiade 2012 på Avernakø
Avernakø er værts-ø for den 29. ølympiade, hvor øboere og folk med tilknytning
til småøerne mødes og dyrker sport, hygger sig og holder et par gode fester med en
helt særlig østemning. Det foregår i dagene 29. juni-1. juli. „Same procedure as every
year“, men med lidt nye sportsgrene i forbindelse med ibrugtagning af Avernakøs
multibane.
Avernakø hilser og siger, at de gerne vil dele dette fantastiske arrangement med
nogle nye øer, så til alle med tilknytning til småøerne, der endnu har deres første
ølympiade til gode, er her muligheden for en rigtig hyggelig weekend. Alle er meget
velkomne – uanset om de/deres ø er i stand til at stille hold!!!
Hvis der er spørgsmål til arrangementet, så kan der rettes henvendelse til Avernakø
Idrætsforening til Lasse Storm 30 31 76 72 eller Jens-Chr. Nielsen 25 29 41 36.

Beboere på Birkholm må selv hente deres
post på havnen
Som tidligere omtalt i disse spalter
modtog alle husstande på Birkholm sidst
i september et brev fra Post Danmark
med meddelelsen om, at beboere på øer
med færre end 10 fastboende husstande
skal afhente posten på fastlandet, men at
beboerne dog ville modtage en økonomisk kompensation for dette.
Fra Ø-sammenslutningens side
gik vi på opfordring fra Birkholm
Beboerforening ind i sagen, og har efterfølgende flere gange fra Trafikstyrelsen
fået bekræftet, at brevet fra Post
Danmark ville blive trukket tilbage, og at
der fortsat ville være postbefordring til
Birkholm. Det har dog knebet med at få
det endelige svar.
Det er så til gengæld kommet nu, og
man må konstatere, at Trafikstyrelsen
er vendt på en tallerken og nu i et vist
omfang understøtter Post Danmarks
afgørelse.
I Post Danmarks postbefordringspligt
er der en mulighed for at begrænse
postomdelingen, hvis det handler om
særlig afsides eller utilgængelige steder
eller ø-samfund, hvor der ikke er normal
forbindelse med færge eller båd.
Når Trafikstyrelsen der ud over skal
vurdere, om Post Danmark kan undlade
at uddele post til ø-samfund indgår følgende forhold i vurderingen: a. Antallet
af husstande med helårsstatus, hvor
beboerne er tilmeldt folkeregisteret på

pågældende adresse, b. regelmæssigheden
i færge- eller bådforbindelse og c. Post
Danmarks omkostninger ved postomdelingen for den pågældende ø. Ingen af
disse tre forhold er angivet med et antal/
beløb
På den baggrund har Trafikstyrelsen
besluttet, at Post Danmark fortsat skal
befordre post til Birkholm, men at det
anses for opfyldt, såfremt bådføreren
afleverer og henter posten i et brevkasseanlæg på Birkholm havn.
Trafikstyrelsen forudsætter endvidere,
at betalingen for overfarten af post ”fastsættes på almindelige markedsvilkår”,
uden at dette er yderligere uddybet..
En urimelig afgørelse
Trafikministeriets afgørelse bygger på, at
der er tale om „særlige afsides eller utilgængelige steder“.
Det er fra vores synspunkt at se en
mærkelig vurdering, for i realiteten er der
vel ikke længere sejltid til Birkholm end
til mange af de øvrige øer og godt nok
bor vi langt ude, men der er vel ingen
politikere, der vil hævde, at de danske
småøer er ’særlige afsides eller utilgængelige steder’ (i givet fald vil det så nok også
snart være et problem for mange af de
andre landdistrikter).
Det virker også mærkeligt, at man
i afgørelsen skriver, at antallet af helårsbeboede huse er for lille – for hvor

går grænsen så for, hvor mange eller få
helårsbeboede huse der skal være på en ø
eller i en landsby, for at Post Danmark vil
dele post ud?
Man kan også undre sig over Post
Danmarks kampagne med ’postkasser ud
til skel – ellers får I ingen post’ pludselig
kan betyde, at beboerne på Birkholm har
skel ved havnen – i al fald er det jo her
birkholm-boerne fremover skal hente
deres post.
Der er også en problematik omkring
betaling af overfarten, som skal ske på
markedsvilkår. Langt de fleste færgeruter
til småøerne er kommunalt drevne med
kommunalt og statsligt tilskud, så Post
Danmark må jo gå ind og lave deres forhandling med kommunerne – det kan vel
ikke også skulle lægges øboerne til last.
Ved vores møde med Udvalget for
Småøer redegjorde vi kort for Birkholms
postsag, og efterfølgende har Udvalget
stillet to spørgsmål til transportministeriet omkring postbefordring på Birkholm.
Vi har fremsendt Trafikstyrelsens svar
til Udvalget sammen med vores svar til
Trafikstyrelsen med en tilkendegivelse
af, at vi står uforstående overfor sagens
udfald.
Det her handler lige nu om Birkholm,
men kan jo meget hurtigt komme til at
omfatte os alle sammen.
dw
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„ET LYDLIGT MØDE“

Eleverne på Anholt Skole er
begyndt at samarbejde med en flok
elever på bygdeskolen i Niaqornat
i Grønland.
Under overskriften „Et lydligt møde“
arbejder eleverne i et projekt, hvor de
udveksler lyd-oplevelser fra de to lokalsamfund. Målet er, at bringe eleverne
sammen om oplevelser, hvor det talte
sprog (og dermed sprogbarrierer) ikke
er i fokus. Sprog er jo så meget andet
end de talte ord.
Lyden af „mit sted“
Børnene på de to skoler har i forvejen
meget tilfælles: De bor i små, isolerede
samfund og er afhængige af at blive
gode til at kommunikere med omverdenen udenfor bygden/øen. De har
også en stærk følelse af tilknytning til
„deres sted“ til fælles.
Både på Anholt og i Niaqornat er
stor stilhed en del af hverdagen, og
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derfor opleves lyde meget intenst begge
steder: Børnene kender både stilheden
og de „hjemlige lyde“ godt.
Børnene skal indsamle og registrere lyd i deres omgivelser: Lydene af
Anholt og lydene af Niaqornat.
Det kunne f.eks. være færgens
tågehorn på vej ind i havnen, vinden
i ørkenen, varerne der bippes ind i
Brugsen, slædehunde der hyler, helikopteren der lander, hvalernes blåst,
joller på vej ud over fjorden etc.
De indsamlede lyde bliver organiseret i interaktive ’lydkort’, som alle kan
bruge til at udforske de to steder med.
Lyd som puslespil
Lydene bliver desuden brugt som
puslespilsbrikker i ’lyd-kompositioner’,
hvor eleverne f.eks. sammenligner
eller blander lyde fra de to steder. Med
udgangspunkt i kompositionerne skal
eleverne også arbejde med bevægelse,
billede og form. Det kan f.eks. være

Knud Madsen, Tunø
86 55 30 98
Kirsten Christensen, Baagø
64 71 12 37
Inge-Lise Bisted, Femø
54 71 51 41
Jørgen Møller, Fejø
44 95 92 95
Svend Erik Hansen, Omø
58 19 90 08
Redaktør: Lise Thillemann Sørensen
Layout: Erik Steenstrup Dyhr
Foto: Margit Lolk, Malene Pedersen, Lise
Thillemann Sørensen, Carl Erik Mabech,
Lars Løndorf, Gary Snider
Ø-Posten udgives med tilskud fra Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter.
Annoncer: 4,00 kr. pr. sp.mm.

stillbilleder, film, malerier, skulpturer
etc.
Eleverne har skrevet breve til hinanden og fortalt om sig selv og om livet
på deres sted. Børnene fra Niaqornat
fortæller, at de bor i en meget lille
bygd på halvøen Nuussuaq 64 km
fra Uummannaq. I bygden bor ca. 60
mennesker, hvoraf de fleste lever af
fiskeri og fangst. De har butik, skole,
kirke og servicehus, hvor man kan tage
brusebad og vaske tøj. De har også en
stor vandtank, som rummer vand nok
til bygdens forbrug et helt år.
Projektet er et samarbejde mellem
de to skoler og to kunstnere: Musiker
Magnus Jochumsen og billedkunstner Malene Pedersen. Projektet har
fået støtte fra Statens Kunstråds
Huskunstnerordning og kommer til at
løbe af stabelen gennem de næste to
skoleår, hvor skolerne også rejser på
besøg hos hinanden.
Malene Pedersen
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