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Et par af de varmeste sommer-
dage i juni måned tog Udvalget for 
Småøer på deres årlige ø-studietur, 
der i år gik til Fejø, Femø og Askø. 
Ø-sammenslutningen bliver inviteret 
med på disse ture, hvis formål er at 
møde øboerne og høre om, hvordan 
de ser deres egne og deres øs mulig-
heder og udfordringer og dermed få 
inspiration med tilbage til arbejdet i 
udvalget og Folketinget. 

Erhverv i særklasse 
Første stop på turen var hos Laust 
Spannet Jensen, der driver Vesterled 
Frugtplantage på Fejø. Laust for-
talte engageret og underholdende om 

sin frugtproduktion, som består af 
æbler, pærer og blommer. Vesterled 
Frugtplantage er Danmarks anden største 
frugtplantage på 85 hektar, hvoraf ca. en 
tredjedel dyrkes økologisk. Laust produ-
cerer 20% af Danmarks æble- og pæreavl 
og er den største producent af blommer. 
Vesterled Frugtplantage er en af Fejøs 
største arbejdspladser med 15 helårsstil-
linger og mellem 40 og 60 deltidsstil-
linger, mestendels plukkere, der kommer 
fra hele Europa. Laust sælger sin frugt 
engros, bl.a. til Irma.
 Videre gik turen til endnu en af de 
store arbejdspladser, nemlig Solvang, 
der er et privat bosted for voksne med 
Prader-Willi Syndrom, som er en gene-

tisk forstyrrelse. Her blev vi modtaget 
af Karin Friis Birkedal, der har stiftet og 
også ejer bostedet. 
 Solvang tilbyder såvel beboelse som 
aktivitetstilbud. Der er i dag 9 beboere, 
som bl.a. har mulighed for at have deres 
egen hest opstaldet, ligesom beboerne 
driver Cox Orange, der er en genbrugs- 
og brugskunstbutik. Der er beskæftiget 19 
fastansatte og 6 vikarer på stedet. Endnu 
et fint eksempel på hvilke erhverv vores 
øer også kan rumme.
 Herefter gik turen videre først til den 
nyrenoverede Dybvig havn og herefter til 
Fejø Mølle, hvor der blev serveret lækre 
tapas fra Kernegården.

Folketingspolitikere på ø-tur

Folketingets Udvalg for Småøer holdt borgermøde på 
hver af de tre lollandske øer under deres besøg. Her 
ved Fejø Mølle med kaffe og møllelagkage



2

Formandens side 

Kommentar af Dorthe Winther

Sæson for ø-ture?

Så er årets generalforsamlingsweekend 
løbet af stablen – og sikke en oplevelse, 
som Mandøboerne sørgede for vi fik. Der 
var noget for alle sanser – et fantastisk 
flot vejr med sol og klar blå himmel, gui-
det tur øen rundt med sandwich på høj-
vandsdiget, en festlig og underholdende 
middag for både mandøboere og øboere 
fra hele landet, og morgenmad bestående 
af (bl.a.) østers og champagne på vaden 
med udsigt til sælerne efter en tur over 
øen i hestevogn. En stor tak til Mandø 
Fællesråd og mandøboerne for den gæst-
frie modtagelse, det flotte arrangement og 
nogle meget fine dage på jeres smukke ø. 

Generalforsamling
Også selve generalforsamlingen lørdag 
eftermiddag blev en god oplevelse med 
engagerede drøftelser blandt lige så enga-
gerede øboere. 
 Et af punkterne, som bestyrelsen 
havde lagt frem til drøftelse, er mulig-
heden for at modtage ø-støtte – den 
såkaldte bjergbondestøtte – selv om man 
ikke er bosiddende på øen. 
 Frem til 2010 var der i Landbrugsloven 
en række betingelser, som skulle være 
opfyldt, hvis man ønskede at købe jord 
– bl.a. et afstandskrav, som betød, at 
alle ejede ejendomme skulle ligge inden 
for 10 km. Dermed var det så godt som 
umuligt for landmænd på fastlandet at 
opkøbe jord på småøerne. 
 Trods en stor indsats dengang fra 
Ø-sammenslutningens side om at bevare 
afstandskravet, lykkedes det ikke, og 
landmænd på fastlandet kan i dag opkøbe 
gårde og landbrugsjord på småøerne. 
Ydermere betød udmøntningen af 
ø-støtteordningen pr. 1. januar 2015, at 
der ikke længere er et bopælskrav for de 
landmænd, der modtager støtte, hvorfor 
landmænd på fastlandet, der ejer jord på 
øerne, samtidig kan få ø-støtte.
 Vi rejste sagen efter henvendelse fra 
en beboerforening på en ø, som fandt, at 
det forringer mulighederne for de bosid-
dende landmænd og på sigt også både 
beskæftigelses- og bosætningsmulighe-
derne på småøerne. 
 På selve generalforsamlingen viste 
drøftelserne, at rigtig mange ø-repræsen-
tanter havde gjort deres hjemmearbejde. 
De havde nemlig drøftet forslaget i deres 

bestyrelse og med de lokale landmænd. 
Debatten viste både for og imod at 
arbejde videre med at få bosætnings-
kravet tilbage i ø-støtten, og det er nu 
op til bestyrelsen at afgøre, hvordan 
Ø-sammenslutningen skal handle på det. 
Ligeledes skal bestyrelsen beslutte om 
og i givet fald hvordan, man kan arbejde 
med en anden af generalforsamlingens 
drøftelser, nemlig sikring af serviceni-
veauet på færgerne.

Evaluering og trafikal ligestilling 
Evaluering af nedsættelse på gods- 
og passagertakster lader vente på 
sig. Egentlig skulle den have ligget 
i efteråret 2017, men Økonomi- og 
Indenrigsministeriet har netop meddelt, 
at evalueringen først er klar efter som-
merferien. 
 I forbindelse med evalueringen er der 
indhentet tal hos ø-kommunerne, og da 
det på så små færgeruter som vores er 
svært at se en markant forskel, har man 
også spurgt kvalitativt ind til, hvordan 
takstnedsættelserne rent faktisk opleves.
Vi har bedt Indenrigsministeriet om 
lov til at se kommunernes svar – og her 
kan vi se, at man stort set er enige om, 
at godstakstnedsættelsen fungerer, og 
at man er glade for passagertakstned-
sættelsen, selv om det ikke nødven-
digvis afspejles i mange flere rejsende.  
Takstnedsættelserne har skabt en stor 
synlighed og opmærksomhed omkring 
øerne og har haft betydning, ikke blot i 
forhold til turisme og erhverv, men også 
i forhold til at fastholde den nuværende 
befolkning, der nu kan få familie og ven-
ner på besøg ’uden det koster en bonde-
gård’.
 For at få et samlet overblik over i hvil-
ket omfang, de tildelte midler ’slår til’, har 
vi op til generalforsamlingen bedt øerne 
udfylde et skema, som viser, hvordan 
takstnedsættelserne ser ud i 2018 – hvor 
stor nedsættelsen er og i hvor lang en 
periode. 
 Umiddelbart ser det ud til – som vi 
også tidligere har påpeget – at der er stor 
forskel både i perioden og omfanget af 
nedsættelserne – også hvis vi sammenlig-
ner med de store øer, som også er omfat-
tet af ’vores pulje’.
 Der er en skævvridning i tilskuddet, 

og denne skævvridning kan altså ikke 
henføres under – som vi så ofte får at 
vide – at kommunerne jo selv bestemmer, 
hvordan midlerne skal fordeles. Jo, man 
kan da godt smøre få midler tyndere ud 
over en større periode – men det bringer 
os ikke tættere på trafikal ligestilling og 
den blå landevej. Jeg er ikke ude efter 
nogens penge – men jeg er ude efter, at 
der skal flere penge til takstnedsættelser 
til de små øer.
 Derfor sender vi de indsamlede data 
med et følgebrev til indenrigsministeren 
og Udvalget for Landdistrikter og Øer, 
således at de kan indgå i evalueringen. 
Formålet er fortsat, at alle færgeruter 
får ligelig del i tilskuddet, og at alle øer 
dermed får gavn af den fokus og positive 
omtale, der er af de danske øer netop nu. 
 
Ministre, politikere og embedsmænd på 
ø-ture
Foråret er traditionelt tid for ø-ture 
for ministre, folketingspolitikere og 
embedsmænd. Erhvervsminister Brian 
Mikkelsen og økonomi- og indenrigs-
minister Simon Emil Ammitzbøll-Bille 
har været på henholdsvis Orø og Sejerø, 
Erhvervsstyrelsens embedsfolk har været 
på ø-tur til Limfjordsøerne og Udvalget 
for Landdistrikter og Øer har besøgt de 
lollandske øer Fejø, Femø og Askø. 
 Formålet med turene er selvfølgelig at 
få ministre, politikere og embedsmænd 
ud at sejle med færger og samtidig 
opleve, hvordan det er at bo og leve på 
de små øer, besøge virksomheder og for-
eninger, tale med øboere og finde ud af, 
hvad der virkelig betyder noget, når man 
i Folketinget skal vedtage tiltag, der er til 
gavn for de små øer. Læs selv mere om 
de forskellige ø-ture i dette nummer af 
Ø-posten. 

Skal du besøge en ø i sommer?
Som man også kan læse i dette sommer-
nummer af Ø-posten, sker der en masse 
på småøerne om sommeren. Kast blot 
et blik på midtersiderne, der bugner af 
aktiviteter. Der skulle være nok til mindst 
en måneds ø-ferie. 
 Men småøerne er ikke kun skønne, 
når solen skinner, og veje og stræder er 
fyldt med mennesker. Rigtig mange af os, 
der bor her hele året, nyder årstidernes 
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skiften – lige fra efterårets rusk og regn 
over vinterens mørke og kulde til forårets 
skønne flor. Og så sker der også en masse 
– vi har travlt med alle mulige slags akti-
viteter og nyder fællesskabet i foreninger 
og klubber eller ved det daglige møde i 
den lokale butik eller på færgen. 
 Så hvis du ikke får nok af småøer 
denne sommer – og hvem gør det? – ja, 
så skulle du prøve en ø hele året. Du er 
meget velkommen – vi har også plads til 
dig. 

Med ønsket om en god 
og varm sommer, 

Dorthe Winther

✴

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 påsekretariatet@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.

Bliv støttemedlem af 
Sammenslutningen 
af Danske Småøer

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og til-

meld dig nyhedsbrevet fra 
Sammenslutningen af Danske 

Småøer på www.danske-smaaoer.dk

På Orøstrand Skole- og Behandlings-
hjem står et gammelt og udtjent vand-
tårn. Orøstrands medarbejdere har 
længe ønsket at omdanne det til et klat-
retårn og legemiljø, som kan bruges af 
både de børn der bor på Orøstrand og 
de flere tusinde børn, unge og voksne, 
der besøger Orøstrands dyrepark og 
stedets naturcamping hvert år. Udover 
at klatretårnet vil kunne indgå som 
aktivitet i børnenes fritid og i skolens 
undervisning, håber Orøstrand også 
på at øge den sociale kontakt mellem 
hjemmets børn og de besøgende gæster 
med henblik på at fremme deres sociale 
evner til gavn for dem selv og, på sigt, 
til gavn for samfundet. 

Generøse bidragsydere
Projektet er kommet i værk på initiativ 

Orøstrand Tower – 
klatretårn på Orø

af Nikolaj Coster-Waldau, protektor for 
Orøstrand. Forstander Søren Nielsen 
er projektansvarlig. Arkitekter fra BIG 
samt advokat Henrik Ott-Ebbesen fra 
Advokatfirmaet Lundgrens donerer 
deres arbejdskraft til projektet. Det 
samlede budget er på kr. 1.836.788. 
Realdanias kampagne Underværker 
støtter projektet med kr. 545.000. 
Yderligere bidrag udgør 1,3 million kr. 
Alle på Orøstrand er derfor dybt tak-
nemmelige for den generøse støtte, der 
gør at projektet nu kan gennemføres. 
 Orøstrand Tower vil give en helt ny 
dimension til en vigtig lokal institution 
og samtidig give børn, unge og voksne 
fra hele landet en måske uventet ople-
velse på en tur til Orø og Orøstrand 
Dyrepark.

Peter Bach Larsen, Orø

Endnu et småø-projekt har fået støtte 
i Realdania kampagnen Underværker, 
nemlig Agersø Værft. Realdania skriver 
om projektets formål: At bevare 
signaturbygningen Agersø Værft på 
havnefronten, så den lokale forening 
kan fortsætte med at renovere træskibe, 

Renovering af Agersø Værft

og så bygningen igen kan komme til 
ære på havnefronten. 
 Renoveringen foregår bl.a. ved ele-
ver fra den lokale produktionsskole i 
Korsør. Realdania støtter projektet med 
1 mio. kr.   LS

Tårnet, som det forventes at komme til at se ud. Konstrueret foto: Arkitektfirmaet BIG

Det gamle værft på Agersø Havn før renoveringen går i gang
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Forsat fra forsiden sommerhusgrunde, hvoraf ca. 30% er 
ubebyggede. Askø oplever i disse år en 
øget tilflytning i sommerhusene og både 
de fastboende sommerhusejere og de der 
kommer i ferier og weekender bidrager 
sammen med Askøs beboere til at holde 
gang i øen. F.eks. driver sommerhus-
grundejerforeningen Askø Vandværk, de 
støtter stærkt op om andelsforeningen 
Askø Købmandshandel, både da den 
skulle etableres og i det daglige, og delta-
ger i arrangementer og foreningsliv. 
 Efter et besøg hos den velassorterede 
købmandsforretning gik turen til Askø 
Mejeri. Ejer Michael Cornelius viste os 
rundt i det gamle mejeri, som gennem de 
sidste år er blevet ombygget til et spæn-
dende sommerpensionat med genbrug fra 
bl.a. Herning Station, Bellahøj Vandtårn 
og telefonhuset i Købmagergade. 
Så gik turen til skolen, hvor der blev 
serveret en lækker frokost lavet af lokale 
råvarer. Over frokosten gik borgermødet 
i gang – og man må bare konstatere, at 
ingen af de deltagende politikere kan 
være i tvivl om, at færgen er vores livs-
nerve, og at den spiller en ufattelig stor 
rolle for vores daglige liv på øerne. For 
også på Askø handlede det meget om 
færger, stabilitet, fastholdelse af serviceni-
veau og biler på papegøjeplader.
 Tilbage på Bandholm havn gik turen 
igen mod København for de deltagende 
politikere – mange oplevelser rigere 
efter mødet med initiativrige øboere og 
bestemt klogere på de muligheder og 
udfordringer, der er på de danske småøer. 

Dorthe Winther

Så stod den på udendørs borgermøde, 
hvor man med spørgsmål om bl.a. færger, 
takstnedsættelser, bosætning og hjemme-
pleje kom vidt omkring. 

Femøs ældste gav politikerne besked
Efter sejlads med to færger – som jo er 
en vigtigt del af en studietur til øerne – 
ankom vi til Femø, hvor første stop var 
den nyrenoverede havneplads. Femø har 
Lollands bedst besøgte lystbådehavn, og 
de mange sejlere bidrager til omsætnin-
gen på øen, og derfor er det også vigtigt, 
at faciliteterne er i orden. 
 Næste stop var hos Birthe, der med 
sine 98 år er Femøs ældste beboer. Hun 
havde ønsket at fortælle politikerne, hvor-
dan det er at blive gammel. Og det kan 
godt være, at Birthes ben ikke helt virker 
efter hensigten mere – men det gør hen-
des hjerne til gengæld. Hun satte klart og 
tydeligt diskussionen om hjemmehjælp 
i perspektiv, da hun spurgte politikerne, 
om de ville nøjes med at komme i bad 
hver 14. dag og at få gjort rent hver tredje 
uge. 
 Adspurgt af politikerne, om hun så 
ikke hellere ville til fastlandet og bo, 
svarede hun med fast stemme, at det ville 
hun bestemt ikke. Hun har meddelt Niels 
(Femøs læge), at når hun ikke vil være 
her mere, så bliver hun liggende i sin 
seng! 
 Efter et stærkt besøg gik turen 
videre Femø rundt – forbi Laudrup 
stadion, hvor brødrene Laudrup har 

trådt deres barne-fodboldstøvler, forbi 
Eventyrstrædet med spændende instal-
lationer i de krogede piletræer, via 
de mange smukke kunst-bænke til 
Flemming Jensen og Linda Boesen, der 
sammen driver Femøs største gård med 
100 malkekøer og der ud over har en 
masse kvier og kalve. Her fik politikerne 
en rundvisning på gården, og samtidig en 
fornemmelse af hvilke udfordringer det 
giver at være landmand med malkekvæg 
på en lille ø. Rundturen afsluttedes med 
et glas iskoldt jerseymælk til de mest tør-
stige. 
 Aftenens borgermøde bød igen på en 
længere snak om færger, takststrukturer 
og serviceniveau og om rammevilkår for 
at bo og leve på Femø. 

Fællesskab mellem øboere og sommer-
husejere 
Efter en god nats søvn gik turen med 
Vejrøs indchartrede båd til Askø, hvor 
bestyrelsen i Askø Beboerforening tog 
imod. Første stop her var sejlerstuen, 
hvor Finn Bye Andersen, bestyrelsesmed-
lem i Askø Sejlklubs fortalte om, hvordan 
man frivilligt arbejder for at skabe gode 
forhold for sejlerne. 
 Turen gik videre over dæmningen til 
Lilleø, hvor landmand Henrik Saunte 
sammen med øens øvrige landmænd for-
talte om de udfordringer, man står over 
for, bl.a. omkring grundvand og kystbe-
skyttelse. 
 Næste stop var Askø Strandvig 
Grundejerforening, som består af 261 

Udvalgets medlemmer, Peter Juel Jensen (midt for) og Henning Hyllested (t.v.) blev sammen med 
med Borgmester Holger Schou Rasmussen (nr. to fra v.) budt på frisk mælk af Femøs mælke-
producent, Linda Boesen (th)
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Endelig står både motions- og legeplads 
færdig på Drejø Færge- og Lystbådehavn.
Vi håber, at den bliver til glæde for både 
øens beboere og turister.
 Vi synes, at den er blevet rigtig flot, 

Motions- og Legeplads på Drejø

Den nye motions- og legeplads er klar til at tage imod brugerne – kom bare!

og den dækker alle de aktiviteter, der 
har været med i vores ansøgninger. Et 
partnerskab imellem Friluftrådet og 
Velux fonden, samt flere lokale puljer 
bl.a. Havnens Ildsjæle puljen og puljen til 

lokale initiativer i Svendborg Kommune, 
gjorde det muligt for os at søge penge til 
motionsredskaberne målrettet 60+. Da vi 
næsten alle er deromkring, synes vi, det 
var en god idé.
Dog ville vi også gerne tilgodese børne-
nes behov, og søgte derfor i samarbejde 
med Svendborg Kommune midler til en 
legeplads fra LAG Småøerne og Ø-støtten 
under Landdistriktspuljen. 
 Vi er meget taknemmelige for al den 
støtte og opbakning, vi har fået, og ser 
frem til en aktiv sommer. Som der bliver 
sagt i en landskendt reklame: „Vi vil så 
gerne, at I bliver lidt længere“, så der 
kan blive tid til både at nyde naturen, 
besøge øens handlende og attraktioner, 
og børnene kan få nye legekammerater på 
legepladsen.
 Rigtig god sommer på Øerne!

Else Hjort og Mimi Jespersen, Drejø

Sejerø viste sig fra sin smukkeste side 
med solskin og klar himmel, da øko-
nomi- og indenrigsminister Simon Emil 
Ammitzbøll-Bille tog imod invitationen 
fra Ø-sammenslutningen til at besøge en 
ø. Formålet med turen var at give mini-
steren et indblik i, hvordan det er at bo 
og leve på en småø og høre om, hvordan 
de initiativer, som hans ministerium står i 
spidsen for – herunder bl.a. takstnedsæt-
telser til færgefarten – slår igennem.

Øboere tog imod på færgen
Bestyrelsesmedlemmerne i Sejerø 
Beboerforening tog imod ministeren på 
færgen og benyttede sejlturen til at for-
tælle ministeren om Sejerø, og om nogle 
af de tiltag man har gang i, og de udfor-
dringer man står over for. 
 Sejerøboerne fortalte bl.a. om deres 
højskoleprojekt, men gjorde samtidig 
ministeren opmærksom på en – set med 
deres øjne – skæv fordeling af midlerne 

Økonomi- og indenrigsministeren 
på ø-tur til Sejerø

til nedsættelse af passagertakster, og som 
derfor ikke har givet den store fremgang i 
antallet af turister på øen.

Rundtur på Sejerø i ministerbil 
Da der kun var godt en times tid til 
rundtur på Sejerø, foregik den i minister-
bilen og private biler. Ministeren nåede 
dog både at høre om skolen, den nye 
golfbane, husbådene og planerne for en 
kommende havnebistro, ligesom der blev 
tid til et besøg i kirken. 

Imponeret minister
Det var en imponeret minister, der tog 
med færgen retur til Havnsø. ’Det er dej-
ligt at se, hvordan der bliver taget nogle 
lokale initiativer, og der er jo ingen tvivl 
om, at med den virkelyst og viljekraft, 
som øboerne udstråler – ja så sker der 
også noget’. 
 Problematikken omkring færgetak-
sterne var han opmærksom på og det 
indgår i evalueringen. 
     dw

Sejerøs beboerforening og formand for ø-sammen-
slutningens formand Dorthe Winther deltog sammen 
med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil 
Ammitzbøll-Bille i ø-besøget
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Dating behøver ikke foregå hjemme 
foran skærmen. En gruppe Anholtere 
har realiseret dating-ideen „Prøv en 
øbo“ hvor 37 singler hyggede sig den 
første weekend i maj.

På Anholt har man i flere år prøvet at 
tiltrække nye beboere gennem projektet 
„Prøv en Ø“ hvor interesserede familier 
eller singler, der har et erhverv eller en 
aktivitet som kan berige øen, tilbydes én 
gratis prøvebolig i 2-4 måneder. Nu er er 
kommet en aflægger, som hedder „Prøv 
en Øbo“.
 Anja Rohde fra Anholt fortæller hvor-
dan ideen opstod:
 „Da vi var ved at planlægge vores 
årlige kvindekomsammen, som er Five 
o´clock tea i forsamlingshuset, faldt det 
os ind, at vi faktisk er 25 singlekvinder ud 
af 56 kvinder på øen. Det fik vi lyst til at 
gøre noget ved og så opstod ideen til Prøv 
en Øbo. Aktivitetsudvalget under Anholt 
forsamlingshus står tit for at at arrangere 
fester og sociale ting, så de trak i arbejds-
tøjet. Først skulle vi jo finde på et navn 
og en af Anja Rohdes veninder kom med 
forslaget „Prøv en Øbo“. Det ramte plet, 
og vi valgte det fordi, det både er sjovt og 
lidt lummert på den fede måde, og vores 
mål har hele vejen igennem været at lave 
en sjov, jordnær og hyggelig weekend“.
 Da ideen først var på plads og nogle 
af de mandlige singler på Anholt var 
involveret, så gik initiativtagerne i gang 
med at planlægge en weekend på øen 
for singler, der var klar til at prøve noget 
nyt. Forsamlingshuset blev lejet, og så 
blev mediestrategien diskuteret. Skulle 
man vælge Ekstrabladet eller Ritzau? I 

Prøv en Øbo

mellemtiden blev Facebooksiden „Prøv 
en Øbo“ oprettet og pludselig eksplode-
rede det hele. Først blev initiativtagerne 
interviewet til P4 Østjylland, og derefter 
blev de tilbudt flyvetur til Sjælland for 
at være med i Godmorgen Danmark på 
TV2. Inden der var gået mange dage 
dage havde 514 mennesker meldt sig til 
projektets Facebookside. Så mange var 
der jo ikke plads til på et weekendophold, 
så gruppen lavede hurtigt et nyt arrange-
ment i august. En singleuge i dagene 20.-
24. august, som de håber kan blive en fast 
tradition, som både er godt for singler i 
hele Danmark og for turismen på Anholt, 
som Anja Rohde tilføjer med et smil.
 Da de tilrejsende singler ankom til 
Anholt, blev de mødt af Anholtsinglerne 
på kajen, siddende i kørestole eller støttet 
til rollatorer og krykker. Heldigvis var 
stemningen allerede høj efter færgeturen 
på tre timer, så der blev grinet igennem 
over den lille joke. Derefter fortsatte 

arrangementet i samme gode stemning. 
Fredag aften var der spisning i forsam-
lingshuset, hvor deltagerne lærte hinan-
den at kende på kryds og tværs. Næste 
morgen mødtes man til brunch inden 
turen gik ud gennem ørkenen til fyret på 
øens østligste ende. Om aftenen var der 
igen spisning, og denne gang, dans og fest 
til den lyse morgen.
 Anja Rohde fortæller, hvordan gåturen 
til fyret ændrede stemningen: „Da folk 
kom hjem fra fyret, matte og solskoldede, 
var det som om paraderne faldt og sam-
været blev friere og tryggere. Det var den 
ægte vare, vi kom ind til, og alle snakkede 
frit med hinanden. Det var fantastisk at 
være med til. Og der blev faktisk dannet 
par i løbet af weekenden, men ingen ved 
jo, hvor det fører hen.“
 Selv fandt Anja Rohde ikke en kæreste 
i weekenden, men hun mødte en masse 
søde mennesker, og hun håber at grun-
den blev lagt til flere gode venskaber. „Og 
så er jeg blevet mere klar over, hvad jeg 
søger hos en kæreste, og det er måske 
ikke en at dele bopæl med, men mere en 
at dele oplevelser med“.
 „Prøv en Øbo“ er et eksempel på, 
at det ikke behøver være hverken dyrt 
eller besværligt at møde andre singler. 
Initiativtagerne havde lavet et fantastisk 
program med forplejning og fyrtur til 350 
kroner pr. person. For det skal ikke være 
økonomien, der afgør, om du kan være 
med til at prøve at finde en kæreste eller 
nye venner. Når det næste arrangement 
løber af stablen i august, bliver prisen 450 
kroner for fire middage og en fælles tur. 
Hvis man er single og interesseret, kan 
man melde sig ind i Facebook gruppen 
„Prøv en Øbo“.

Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt

Velkomstkomiteen på Anholt klar til at tage imod single-gæsterne
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Realdania har lavet projektet 
„Smutturen“ sammen med Dansk 
Kyst- og Naturturisme, Visit 
Denmark og Naturstyrelsen for at 
sætte fokus på nogle af de naturom-
råder i Danmark, som man ganske 
gratis kan besøge, når man altså 
kender til deres eksistens og placering 
på landkortet. 

I alt blev 580 naturattraktioner indstillet 
til at være en del af Smutturen af kom-
muner og lokale turismeorganisationer 
og derefter blev de 50 lokaliteter, som 
indgår i projektet udpeget. Det er håbet, 
at synliggørelsen af de 50 naturattraktio-
ner på Smutturens hjemmeside kan være 
med til at få flere besøgende til at besøge 
de udvalgte områder. Det er nemlig erfa-

Ørkenen på Anholt er en del af Smutturen

ringen fra andre projekter som Realdania 
har støttet. Eksempelvis „Stedet tæller“.
 Man kan gå ind på Smutturen.dk og 
læse lidt om hvert sted. Her er et lille 
udpluk af beskrivelsen af ørkenen:
 „På den lille ø Anholt ligger 
Nordeuropas største lavhede Ørken. 
Ørkenen er præget af mange arter af lav – 
det er derfor, den kaldes en lavhede. Det 
meste af Ørkenen er dækket af græsset 
sandskæg, revling, hedelyng og gråris. 
I kan finde vilde orkidéer, bregner og 
enebærbuske på øen. Helt op imod 500 
forskellige plantearter vokser på Anholt.“
 „Hede landskabet kan synes fladt, men 
hist og her rejser bakker sig op til 25 
højdemeter. Anholt er en regnfattig ø, og 
vegetationen vokser langsomt. Derfor kan 
I stadig finde gamle hjulspor, der endnu 

ikke er blevet dækket af de vilde planter 
på trods af, at Ørkenen i dag er fredet.“
 Når man går gennem ørkenen, kom-
mer man til fyret og sælreservatet, hvor 
man kan se den spættede sæl og gråsæ-
len. 
 Ørkenens optagelse i Smutturen blev 
fejret på Anholt i Store Bededagsferien, 
Kr. Himmelfartsdag og Pinselørdag 
med gratis kaffe og kage i Anholt 
Forsamlingshus. Her var der også mulig-
hed for at høre om Anholt Gin, som er 
lavet på enebær fra ørkenen og vand fra 
undergrunden under ørkenen. Og natur-
ligvis få en lille prøvesmagning. Bagefter 
var der guidede ture i ørkenen, hvor 
mere end 100 mennesker i alt vandrede 
en tur med Morten eller Lotte fra Anholt 
Gartneri og Naturpleje

Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt

Anholts ørken er et unikt udflugtsmål

Ørkenens landskab består af klitter, strandvolde og lav plantevækst

Også to andre småøer er udpeget som 
en del af Smutturen, nemlig Mandø 
og Knudeklinten på Fur. Klik ind 
på Smutturen.dk og læs mere om 
stederne. 

FaktabokS 
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Jens Westerskov Andersen advarer 
i Ø-posten nr. 171 om, at tilskud 
kan skabe ulige konkurrence mellem 
private virksomheder og de dele af 
foreningslivet, der er konkurrence-
orienterede. Dermed stille han et 
spørgsmål til vores LAG-strategi. 

Hver gang vi uddeler et LAG-tilskud 
til en virksomhed eller et projekt på 
småøerne, så er der nogen, der ikke får. 
Vi kan på den måde ikke undgå at gøre 
forskel. Og af og til skaber vores støtte 
også en „konkurrencefordel“. Det kan vi 
ikke komme uden om, når vi giver støtte. 
Opgaven er at fordele og uddele, så alle 
har samme muligheder og lige vilkår. Det 
bestræber vi os på, og Erhvervsstyrelsen 
hjælper os og stiller krav til os – bl.a. skal 
vi bruge et særligt vurderingsværktøj, 
hvor alle projekter bliver bedømt på lige 
betingelser. 
 I Ø-posten i marts skrev Jens 
Westerskov Andersen et debatindlæg om 
ø-tilskud til foreninger, der „af den ene 
eller anden årsag vælger at bevæge sig ind 
på nye markeder og blive konkurrence-
orienterede“. 
 – „Når foreningslivet begynder at 
træde ind i et konkurrenceforhold med 
det private erhvervsliv, så bliver det et 
problem, ikke kun for dem der er enga-
gerede i de private erhverv, men også for 
øen på sigt, hvis der til sidst kun er non-
profit-foretagender og et begrænset antal, 
sæsonbetingede stillinger i forlængelse 

Skal vi give 
tilskud til 
folkeejede 
virksomheder?

LAG-debat 

heraf, der udgør småøens arbejdsmar-
ked“, skriver han.
 Hos LAG Småøerne kalder vi disse 
foreningsvirksomheder for „folkeejede 
virksomheder“. De kan være organise-
ret som foreninger, andelsforeninger, 
anpartsselskaber eller selvejende instituti-
oner. De er ejet af en gruppe øboere, som 
(ved siden af det forretningsmæssige) 
har et mere almennyttigt formål med 
virksomheden, og de skal ikke skabe øko-
nomisk overskud til enkeltpersoner. Man 
kan derfor se deres virke som „socialt 
entreprenørskab“. 
 Mange af disse virksomheder er opstå-
et efter, at mange andre løsninger været 
prøvet på øen, og de bygger på, at der på 
øen har været en stor opbakning til, at 
man I fællesskab skal eje fx købmandsbu-
tikken.
 Når vi vurderer ansøgningerne, lægger 
vi vægt på, at de folkeejede virksomheder 
løser en social og almennyttig opgave på 
øen, og at vores tilskud ikke kan „kapita-
liseres“ – altså pengene kan ikke trækkes 
ud af virksomheden til private og egen-
nyttige formål.
 Derfor har vi i nogle tilfælde givet 
disse folkeejede ø-virksomheder ret store 
beløb og givet dem op til 50 pct. tilskud 
(hvor private virksomheder måske har 

fået 30 pct. i tilskud). Det gør vi med 
udgangspunkt i vores LAG-strategi 2014-
2020, hvor vi fremhæver socialt entre-
prenørskab og projekter med stærk lokal 
forankring. 
 Det er bl.a. købmandsforeninger, fæl-
lesejede ø-havne og folkeejede turismeat-
traktioner og spisesteder, der i tidens løb 
har fået LAG-tilskud på den måde. Vi 
mener, at disse sociale virksomheder også 
i fremtiden kommer til at spille en rolle 
på småøerne, og vi kan fx se, at nogle 
øer vil være uden købmand, hvis ikke 
købmandsforeningerne eksisterer og kan 
få vores tilskud. Når det er sagt, så ved vi 
også, at fx en café, der bliver drevet af en 
forpagter hos et folkeejet selskab (der får 
store LAG-tilskud), kan have en konkur-
rencefordel frem for en helt privat café 
på samme ø. Men man skal bare huske, 
at også den private café kan søge LAG-
tilskud. 
 Allerede om et par år skal vi til at 
tænke på ny LAG-strategi for småøerne. 
Her vil spørgsmålet om de folkeejede 
virksomheder være et oplagt emne at 
drøfte igen! 

Søren Noes, LAG-formand og Morten 
Priesholm, projektkoordinator 

Jens Westerskov Andersen lægger op 
til debat om erhvervsfremmemidlernes 
fordeling og eventuel skævvridning af 
erhvervsudvikling på småøerne. Den 
debat deltager jeg gerne i. 
 Gennem et lille års tid har jeg 
som medlem af erhvervsmini-
sterens „Rådgivende Udvalg for 
Landdistriktspuljen“ været tæt på de 
mange ansøgninger, som ø-støtteordnin-
gen glædeligvis modtager.  

Debat om støttemidlers anvendelse
 Erhvervsstyrelsens sagsbehandling 
har ikke i mit arbejde givet anledning til 
bekymring for konkurrenceforvridning 
mellem private og folkeejede virksomhe-
der af den karakter, som Jens giver udtryk 
for. 
 Formålet med de i øvrigt begrænsede 
støttemidler er klare og dokumenterede.  
 Heldigvis fører midlerne til den 
positive udvikling af ø-samfundene, som 
politikerne har ønsket med ordningen.  
 

Uheldige eksempler på middelanvendelse 
kan formentlig findes. Lad os få dem „på 
bordet“. Vi skal selvfølgelig også lære af 
eventuelle fejl, så vi gavner ø-udviklingen, 
hvad enten den er i den private eller fol-
keejede virksomhed. 

Jan Bendix – Venø

Replik til Jens Westerskov Andersen 
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Lørdag den 21. april var en god ødag. 
Vi fik på vores generalforsamling et 
nyt bestyrelsesmedlem. Vi fik debat og 
synspunkter om ø-konflikter. Vi hørte 
om festivaler og færgeudfordringer. Vi 
fik berørt spørgsmålet om tilskud og 
folkeejede virksomheder og konkurren-
cefordele. 
 Det var vores LAG-generalforsamling i 
kombi med et temamøde om „Fremtidens 
øprojekter?“. Vi var 45 øboere og gæster, 
og vi havde inviteret Stine Lea Jacobi 
fra Realdania samt Laura Kjeldbjerg og 
Jonas Pors  fra musikfestivalen AvernaX 
til at fortælle om projekter fra to helt 
forskellige vinkler: Den store, landsdæk-
kende fond og det lille, lokale projekt. Vi 
hører selv – som den lille lokale LAG-
tilskudsgiver – til midt mellem de to 
poler. 
 I sin velkomst nævnte vores LAG-
formand, Søren Noes, spørgsmålet om, 
hvordan vi som øboere skal se på pro-
jekter, som ikke er 100 pct. øforankret, 

Ø-dag om projekter, LAG og konflikter

og som er styret „udefra“: AvernaX er 
en gruppe mennesker, der har adresse i 
København og andre steder på „fastlan-
det“, og som laver festival på Avernakø. 
Realdania er bl.a. kendt for at vil have 
stor indflydelse på de projekter, de støtter. 
Hvad betyder det for ø-samfundet, for 
vores „selvstyre“ og for vores ø-identitet?

Ø-konflikter og LaG’ens fremtid
På generalforsamlingen præsenterede et 
af vores LAG-medlemmer en idé om i 
fællesskab at blive bedre til at håndtere 
ø-konflikter. Konflikter kan ses som en 
af de helt store barriere for udvikling og 
tilflytning til øerne, lød argumentet. Hun 
foreslog et projekt med kurser og uddan-
nelse i konflikthåndtering og med mulig-
hed for at mægle i konkrete ø-konflikter. 
Hun opfordrede LAG-bestyrelsen til at 
etablere og lede et sådant projekt. LAG-
bestyrelsen vil drøfte ideen på førstkom-
mende bestyrelsesmøde. 
 Et andet tema på generalforsamlingen 

var LAG’ens fremtid efter 2020, hvor den 
nuværende LAG-periode slutter. Det er 
usikkert, hvilken rolle EU og regering og 
folketing vil tildele LAG i den nye perio-
de – og om der overhovedet er EU-penge 
til LAG-ordningen i det kommende bud-
get? Sammen med Sammenslutningen af 
Danske Småøer forsøger LAG-bestyrelsen 
at overbevise politikere og embedsmænd 
om, at småøernes LAG er uundværlig. 
Alt i alt en dag med mange vigtige 
øspørgsmål og med gode synspunkter 
og debatter. Tak til alle jer der deltog og 
bidrog! 
 Vores nye bestyrelsesmedlem er Anne-
Marie Mortensen fra Fur. Hun er til dag-
lig overfartsleder hos Fursund Færgeri. 
På vores hjemmeside kan man finde hele 
bestyrelsen, referat fra generalforsamlin-
gen m.m: www.lag-småøerne.dk 

Morten Priesholm 

Virksomheder på småøerne kan få 
tilskud til nye investeringer. LAG 
Småøerne kan fx støtte nye bygninger, 
nyindretning, inventar og maskiner, 
når investeringerne hænger sammen 
med en forbedring eller udvikling af 
virksomheden – eller opstart af en ny 
virksomhed. Vores tilskud kan højest 
udgøre 50 pct., og i nogle tilfælde giver 
vi støtte til 30 pct. af udgifterne. Og i 
kroner og øre giver vi mellem 50.000 
og 400.000 kr. til den type investerin-
ger.

Næste LAG-frist er den 17. august
Vores næste ansøgningsfrist er 17. august 
2018. 
 Her vil vi gerne have ansøgninger fra 
enkeltvirksomheder, men vi støtter også 
større projekter med masser af samar-
bejde, der samler flere virksomheder og 
øboere om erhverv og bosætning. Også 
gode projekter, som giver nye rammer 
for hverdagslivet, og som er til gavn for 
mange beboere på de små øer, vil vi 
gerne støtte. Vi har bl.a. støttet en vinter-
badeklub, en lege- og motionsplads og et 
borgerhus. 

 Det er en god idé at kontakte koor-
dinator Morten Priesholm. Erfaringen 
er, at det tager tid at gøre et projekt 
klar til en LAG-ansøgning og at få 
udfyldt ansøgningsskema, indhente 
tilbud m.m. Morten hjælper gerne med 
projektudvikling og med det tekniske 
i en LAG-ansøgning. Kontakt ham på 
tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.
dk (OBS: Morten holder ferie i juli).

LAG Småøerne

15 øer var repræsenteret via temamødets 45 deltagere
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Legepladsen blev indviet lørdag den 24. marts. 
 Der var omkring 120 mennesker tilstede. Efter tale af Hans 
Kann Rasmussen blev legepladsen døbt Villums Legeplads efter 
Velux stifter Villum Kann Rasmussen. Snoren blev klippet af 
Mandøs 3 sidste børn: Signe, Tobias og Julie. 
 Legepladsen er privat og skænket til Mandø Fællesråd af 

Mandøs nye legeplads

Snoren klippes over til den nye Villums Legeplads på Mandø

På Årø er 9 lokale virksomheder gået sammen og har 
benyttet sig af Dansk Kyst- og Naturturismes tilbud om 
afholdelse af en workshop. Workshoppen havde til for-
mål, at sikre forsat udvikling og vækst af turismeerhverv 
på Årø og nye muligheder for at tilbyde gæsterne unikke 
oplevelser.

Workshoppen blev afholdt d. 9.-10. marts 2018 på Årø Vingård 
og hele 9 lokale virksomheder fra Årø deltog.
Faciliteringen af de to dage blev varetaget af Stine fra 
Konsulenthuset Primusmotor og de 9 ø- virksomheder blev 
med kyndig hånd ført gennem de to dage, der var fyldt med 
spændende opgaver og kreative tanker.
 Dagene startede med en SWOT-analyse for Årø, der skulle 
klarlægge de styrker, svagheder, muligheder og trusler virksom-
hederne på Årø har. En god måde for Årø virksomhederne, at 
se det samme situationsbillede og tage udgangspunkt i det, i de 
næste opgaver som dagene bød på.
 Efter fastlæggelse af det fælles situationsbillede, var det tid 
til de mere kreative tanker. Næste session var ideudvikling af 
nye koncepter og muligheder, set fra gæsternes/turisternes 
synspunkt. Der kom rigtig mange gode forslag frem og efter en 
god nats søvn, mødtes virksomhederne igen. Deltagerne blev 
inddelt i fire arbejdsgrupper. Alle ideerne fra dagen før, blev 
emneinddelt og derefter fordelt på de fire arbejdsgrupper.
Grupperne skulle nu udarbejde minimum ét konkret pakketil-
bud, der kan tilbydes Årøs turister.
 Resultatet af gruppearbejdet blev tre nye pakketilbud: Et 
malekursus, kitesurfing samt gourmetoplevelse på Årø. Der 

Turismeudvikling på Årø

TuriSmekurSer 

Dansk Kyst- og Naturturisme tilbyder kurser og kompeten-
ceudvikling indenfor turisme. 
Alle typer virksomheder, der på en eller anden vis har med 
turister at gøre, kan deltage – og I bestemmer selv indhol-
det! 

•	 Kurserne	er	gratis.	
•	 I	kommer	til	at	arbejde	med	egne	udviklingsopgaver
•	 Hvis	I	er	mere	end	12	ø-deltagere,	kan	I	som	på	Aarø	få	

et skræddersyet ø-forløb.

kontakt projektleder Jørn kristiansen på tlf: 30724835 
eller mail: jok@kystognaturturisme.dk

afventes stadig oversættelse til tysk og engelsk af pakkerne, som 
Dansk Kyst- og Naturturisme står for, men ellers er pakkerne 
klar til at kunne bookes på de mange forskellige bookingporta-
ler.
 Udover de helt konkrete nye pakketilbud, blev resultatet også 
et tættere samarbejde og fornyet entusiasme og engagement 
mellem de 9 deltagende Årø virksomheder. Engagement og 
netværk har givet store og fornyede muligheder for udvikling 
og vækst.

Lisbeth Lei, medejer af Årø Vingård og medlem af 
LAG Småøernes bestyrelse

Familien Kann Rasmussen. Legepladsen er inspireret af Mandø 
med stolper som symbolisere faskiner og små sæler, klitter, 
møddingsmur og en roekule med små historier om hvordan 
man har leget på Mandø fra 1940’erne og frem.

Preben Jørgensen Næstformand Mandø fællesråd/LS
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7 juli:  Sommerfest med fodboldturne-
ring hele dagen. 
10.-12. aug:  Avernax musikfestival
27. juli:  Sommerkoncert i kirken m. 
Mikkel Andersen 
Læs mere på: www.avernak.dk

Sommer på     
småøerne 2018   
  Dyk ned i sommerens øhav af oplevelser. 
Her ses et udpluk af øernes aktiviteter 
Find mange flere oplevelser på småøernes egne hjemmesider og på www.oepas.dk 
Rigtig mange af øerne har også guidede ture, hvor du får fortællinger om øen, naturen 
og historien med på vejen – du finder småøernes egne hjemmesider her: 
www.danske-smaaoer.dk 
 Hvis du ikke når at besøge småøerne denne sommer, så husk: Øerne er et besøg 
værd hele året!
 

Avernakø

Endelave

Lyø

Uge 28 i juli: DGI idrætslejr for store og små.
28.-29. i juli: Kapsejlads for alle som har et eller andet der kan flyde. 
Det drejer sig ikke om fart eller om at komme først, men om at besejle 
den udlagte bane 2 omgange på om muligt samme tid.
Læs mere på: www.agersoe.nu

torsdag 19. juli: Musik og samvær. 
Holdet fra Rytmisk ø-lejr kommer 
og underholder. Brandbilen serve-
rer forfriskninger! FRI entre! Lyø 
Købmandsgaard
Lørdag 21. juli: Havnefest
onsdag 1. aug: Musik og samvær, 
Holdet fra Nordisk ø-lejr kommer 
og underholder og der serveres øl fra 
„den lille grønne Morris“! FRI entre! 
Lyø Købmandsgaard
Læs mere på: www.lyø.dk

Pilgrimsvandring på Fejø

Fejø
4.-7. juli: Fejø Kammermusikfestival. Koncerter med internationale 
kunstnere på mange Fejø-lokaliteter
28. juli: Foredrag om produktion af cider og æblemost, Kernegaarden
28.-29. juli: Pilgrimsdage med bl.a. vandring og hellige danse/cirkel-
danse 
1.-9. sept: Pæreskuderne i Nyhavn, hvor der sælges frugt fra kajen. 
Lørdag d. 13. okt: Æblets dag, med salg af lokale varer, primært frugt. 
Læs mere: på www.fejoe.dk

Lørdag d. 7. juli: Sommerfest på 
Skarø for Drejø, Skarø og Hjortø. Husk 
tilmelding.
Søndag d. 12. aug: Kirkekoncert i 
Skarø Kirke. Christian Søgård Trio, 
gratis adgang. 
Læs mere på: 
www.skarø-beboerforening.dk 

Skarø

Der tages forbehold for trykfejl!

3. juli: Orgelkoncert, Endelave Kirke
13. juli: Græsk Aften, Endelave 
Lægeurtehave
14. juli: Musik med Carsten Knudsen, 
Endelave kro
18. juli Tangarrangement, Endelave 
Museum
19. juli: Bankospil, Gymnastiksalen
24. juli: Sonni og Gårdmusikanterne, 
Endelave Kirke
27. juli: Komediehuset, Skolegården
28. juli: Fodbold for alle og skumbad 
for børn, Sportspladsen
28. juli: Opera High Lights, 
Skippergården
1. aug: Jam Session, Skippergården
3.-4. aug: Musik på Havnen
4. aug: Musik med Kristian Klarvad, 
Skippergården
10. aug: Mellemøstlig Aften, Endelave 
Lægeurtehave
8. sept: Halvmarathon

„Aktiv Ø-ferie“ – for feriebørn- og 
voksne samt øens egne børn og unge 
foregår i uge 28, 29 og 30, mandag, 
tirsdag, torsdag og fredag

Læs mere på: www.oenendelave.dk

Agersø
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Omø

Drejø
Uge 30: Festuge på Drejø
tirsdag den 24. juli: Markedsdag ved Drejø Forsamlingshus
onsdag den 25. juli: Koncert i Drejø Kirke og Festaften i 
Drejø Forsamlingshus. Husk tilmelding.
torsdag den 26. juli: Fællessang i Drejø Forsamlingshus.
Lørdag den 28. juli: Sejlergudstjeneste og grill på Gl. Havn.
Uge 31: Klovneuge på Drejø 
Læs mere på: www.drejo.dk 

3.-5. juli: Hummerfestival
onsdag d. 11. juli: Orgelfestival, 
Anholt Kirke
21.-27. juli: Anholt Uge 30, Kitetræf
onsdag d. 25. juli: Anholt festival, 
Anholt skole
31. juli-8. aug: Langt ude. Et naturskønt 
kunstkaos, musik, Yoga i naturen, danseskole, 
foredrag, litteratur
1. sept: Anholt Marathon med 42,2 km, 
21,1 km og 10 km
23.-28. sept: Anholt højskole „Uden for sæsonen“ 

26.-28. juli: OMØ Kulturdage hylder Sol, Måne og Stjerner i år!
Omø Kirke står for i sommeren 2018:
torsdag d. 5. juli, kl. 15.00: Koncert med Sara Grabow 
og Canberk Ulas, Omø Kirke 
torsdag d. 12. juli, kl. 14.00: Koncert med Niss Stricker 
på keltisk harpe, Omø Kirke 
20.-21. juli: Omø Kapsejlads 
Læs mere på: www.omoe-net.dk

Anholt

Sejerø

29. juni-1. juli: Orø Midsommerdage festival, 
Forsamlingshuset. 
7.-9. juli: Kræmmermarked, Orø Campingplads
13.-14. juli: Orø Sommerfest, Forsamlingshuset og 
på Sportspladsen
21. juli: Børre Sørøver fest, Orø strandcamping
25.-29. juli: Orø Vikingemarked, Brønde Havn. 
4. aug: Vandring Orø rundt
10.-12. aug: Ø-DUR festival, Orø Strandcamping
24.-26. aug: Orø MC Træf, MC ISLAND. 
Brøndevej 49 
Fredag d. 14. sept: Tyroler/Oktoberfest m. Johnny 
Reimer, Kim & Klaus, Sound of the Fifties. Orø 
Hallen.
Læs mere på: www.oroe.dk 

OrøLørdag d. 7. juli: Sejerø runden med 
½ maraton, 10 km, 5 km gang, 5 km 
løb
Mandag d. 9., 16., 23. og 30. juli: 
Naturvandring. Vi kigger på årstidens 
fugle, blomster, insekter m.m. med-
bring gerne en kikkert.
tirsdag d. 3., 10., 17 og 24. juli: 
Rundvisning i Kirken.
onsdag d. 4., 11., 18. og 25. juli: 
Natursafari på sydøstrevet og højde-
draget rundt sammen med Henry, 
der vil fortælle om naturen og livet på 
Sejerø før og nu.
torsdag d. 28. juni, 5., 12., 19., 26. 
juli og 2. aug: Besøg Sejerø Vandværk.
torsdag d. 28. juni, 5., 12., 19., 26. 
juli og 2. aug: Glasværksted for børn 
der vil lave egne glasting.
Fredag d. 6., 13., 20., 27. juli og 
3. aug: Hestevognstur rundt i øens 
smukke naturlandskab.
Lørdag d. 14., 21., og 28. juli: Besøg 
Sejerø Fyr og se det smukke fyr inde-
fra og oppefra.
Læs mere på: www.sejero.dk 

Femø
Hele skolesommerferien: Kvindelejren 
4. og 11. juli: Grøn travetur
4., 18., 25. juli og 8. aug: Femø 
Klassisk, Femø Kirke
7. juli: Turismens dag 
18. og 25. juli: Grøn Cykeltur
18.-20. juli: Yoga og meditation
25. juli: Individuel triathlon
29. juli: Familie stafet triathlon
31. juli-5. aug: Femø Jazzfestival 
2. aug: Fodbold mellem kvindelejren 
og øen
4. aug: Jazz, mindekoncert 
4. aug: Kirkekoncert
Læs mere på: www.femo.dk

Aarø
Vinsmagning i juli og aug. på udvalgte 
dage. 
Se mere her: www.aaro-vin.dk
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2.-6. juli: Vandsportsferielejr for 11-16 
årige. Øhavets Smakke- og Naturcenter 
afholder Vandsports Camp med 
overnatning og sejlads, svømning, 
kajak, snorkling og SUP. Tilmelding 
nødvendig. 
Læs mere på: www.dgi.dk/svoemning/
arrangementer/201816756006 

Strynø

Baagø

Tunø

Venø

torsdage i juli samt 2. og 9. aug: Solnedgangsmusik, klassisk og rytmisk musik.
torsdage i ugerne 27-32: Danmarks mindste kirke. Rundvisning og fortælling om 
Venø Kirke nu og igennem historien. 
onsdage i ugerne 27-30: Livet på Venø. fortællinger om livet på Venø, øboere og 
færgehistorier. Hos Venøsund Færgelaug, Venø Havn. 
14.-22. juli: Hang- og paragliding. Gå en tur i perioden og oplev hang- og paragli-
dere over Venøs vestvendte skrænter.
tirsdag d. 28. august: Tractor circus, artistoptræden i kartoffelhuset ved Nørskov, 
Nørskovvej 15.
Læs mere på: www.venoe.dk

Lørdag den 7. juli: Havnefest med 
god mad til rimelige priser, dans til 
levende musik. Der sættes telt op på 
havnepladsen.

Søndag d. 1. juli, kl. 14: 
Friluftsgudstjeneste, Lyngballen
5.-8. juli: Tunø Festival
15.-20. juli: Tunø sejlerlejr
28.-30. juli: Montmartredage ved 
Galleri Eggertart, div. kunstnere
Lørdag d. 2. sept: Havnefest
Læs mere på: www.tunø.dk 

Ø-lejre på småøerne

Festivaler på småøerne

Drejø, Endelave, Lyø, Omø og Skarø holder ø-lejre med et hav af temaer: yoga, shama-
nisme, musik, litteratur, dans, leg, mad, familieuger og meget mere. Det er ø-lejrbevæ-
gelsen, der arrangerer – se mere på www.oelejr-ferie.dk 

Femø har sin helt egen kvindelejr – læs mere om den her: www.kvindelejeren.dk  

anHoLt, 31 JULI- 8. aUGUSt

Et naturskønt kunstkaos – længere væk, 
end du tror. www.langtude.com

www.facebook.com/anholtfestival 
FEJØ, 4.-7. JULI www.fejoesfestival.dk
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Festivaler på småøerne

www.fejoesfestival.dk

oRØ, 10.-12. aUG. 

www. ø-dur.dk/ 

avERnakØ, 9.-12. aUGUSt

www.avernax.dk 

oMØ, 26.-28. JULIFEJØ, 4.-7. JULI

www.omoekulturdage.dk

oRØ, 29.JUnI-1.JULI www.midsommerdage.dk

SkaRØ, 2.-4. aUG. www.lovein.dk

FEMØ, 31. JULI-5. aUG. www.femoejazz.dk

tUnØ, 5.-8. JULI 

www.tunø.dk
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Sommerferie i sekretariatet
Kontoret holder lukket i juli måned. Vi ønsker jer alle en god, varm ø-sommer!

I første runde af 2018 er der uddelt 2,5 mio. kr. Læs mere om de enkelte projekter på www.livogland.dk/oeldp

Landdistriktspuljens Ø-støtte administre-
res af Erhvervsstyrelsen, med det formål 
at sikre og fremme gode levevilkår og 
erhvervsudvikling på småøerne. 
 Via Ø-støtten, der består af rene 
nationale midler, uddeles der fordelt på 
to ansøgningsrunder samlet mere end 5 
mio. kr. årligt til projekter på de 27 små-
øer. Midlerne tildeles både som tilsagn og 
som lån.
 Næste ansøgningsrunde forventes at 
blive i oktober 2018.
 Find Landdistriktspuljens vejlednings-
materiale om puljens formål, ansøgnings-
procedure og vilkår for støtte samt det 
digitale ansøgningsskema til projekter 
på de små øer på hjemmesideadressen: 
www.livogland.dk/oeldp
 Landdistriktspuljen kan kontaktes på 
telefon 41 71 78 97 på hverdage fra kl. 
10-12. 

 Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at 
man fortæller om sit projekt bagefter og 

videregive erfaringer – fx i Ø-posten! (Se 
faktaboxen herunder).

Ø-støtten

Projektitel Ansøger Ø Tilskud i kr. Lån

BARSØHUSET – Ø-turisme, der smager af både fugl, 
fisk og ko

Barsøhuset Barsø 400.000

Pasta fra Fejø – Etablering af ny virksomhed Pasta Principato Fejø 400.962

Ø-cykler Lyø Beboerforening Lyø 139.000

Opgradering af kassesystem, belysning samt indkøb af 
pallestabler og mønttæller

Strynø Købmandsforening Strynø 68.079

Glasurkursus Martin Bruggisser Orø 42.569

Avernax festival Avernax Avernakø 100.000

Ny flaskeautomat Kvik Spar OMØ BRUGSFORENING Omø 50.000

Ny “brugt” Greenklipper Sejerø Golfklub Sejerø 50.000

Turistfaciliteter omkring Avernakø Havn Avernakø Bådehavn Avernakø 98.295

Ny hjemmeside til Femø Femø Beboerforening Femø 25.000

Udskiftning af gavlvinduer Anholt Forsamlingshus Anholt 54.063

Nyt tag og tagrender Årø Forsamlingshus, AARØHUS Årø 350.000

Plads til alle på Damgården – Lyø´s samlingssted DAMGAARDEN LYØ (FOND) Lyø 300.000

Lys og skabe Avernakø Forsamlingshus Avernakø 57.500

Færdiggørelse af cafe og udskiftning af frysemontre i 
butik

TUNØ FONDEN Tunø 67.177

Lagerlokaler til Skarø daligvarehandel BIOSYNERGY A/S Skarø 300.000

Projekter på de små øer 1.359.114 1.143.531

I alt 2.502.645

Sejerø Golfklub har fået tilsagn på 50.000 kr. til at indkøbe en greenklipper. Sejerø 
Golfklub er en af Danmarks mindste klubber med 65 medlemmer. Sejerø er samti-
dig den eneste af de danske småøer, som har en golfbane – oven i købet økologisk! 
Første år på klubbens nye anlæg (2017) kom 200 greenfee-gæster, hvoraf størstepar-
ten kom til øen udelukkende for at spille golf og nyde naturen. Klubben drives med 
frivillig arbejdskraft. Den gamle greenklipper er nedslidt og velklippede greens er en 
forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde besøgende på banen. 
 Projektet understøtter derfor den succes, som Sejerø oplever med deres nyanlagte 
golfbane. Øen er generelt for lille til at kunne understøtte en golfbane. Derfor drives 
den med frivillig arbejdskraft, og projektet er et eksempel på et lille projekt, der gør 
stor gavn. Projektets kontaktperson i Sejerø Golfklub er Jens Thomassen – 31331074 
– jthomassen1@mac.com.

NY „BRUGT“ GREENKLIPPER – et eksempel på et ø-støtte projekt 

Projekter på de små øer til landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde 2018
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21 øer var repræsenteret ved 
Sammenslutningen af Danske 
Småøers 45. generalforsamling på 
Mandø den 25. maj 2018, der blev 
afholdt under sydlandske vejrfor-
hold.

Årets beretning spænder vidt:
Formand Dorthe Winther redegjorde 
i sin beretning for problematikker i 
forhold til mulighederne for hjemme-
hjælp på småøerne, Kystdirektoratets 
administrering af strandbeskyttelses-
linjen på småøer, vedligehold af diger, 
spørgsmål om 3-årsregel for helårshus 
i landzonen og en ny mulighed for at 
oprette en efterskoleafdeling på en småø. 
Beretningen omhandler også evaluering 
af færgetakstnedsættelser på passager og 
gods, afslutningen af ø-pasprojektet samt 
opstarten af nyt bosætningsprojekt ’Nye 
naboer- mere øliv’. Ø-sammenslutningen 
samarbejder bredt med mange organisa-
tioner, styrelser, ministerier og politiske 
udvalg.
 Læs hele formandens beretning på 
vores hjemmeside: www.danske-smaaoer.
dk/dokumenter.

 

Generalforsamling på Mandø

Færgeservice og Ø-støtte til landmænd
Bestyrelsen havde sat disse to emner til 
drøftelse på generalforsamlingen. Der var 
en god debat med mange synspunkter fra 
øerne til begge emner. 
 Der var argumenter både for og imod 
at gøre færgetilskud betinget af at ser-
vicen (antal afgange, sejltid mm.) ikke 
forringes. Bekymringen ved forslaget gik 
bl.a. på, at hvis man fastlåser serviceni-
veauet, er man bundet i en forhandlings-
situation. Problematikken om uigen-
nemskuelige færgeregnskaber blev igen 
påpeget. 
 Debatten om at genindføre bopæls-
pligt som forudsætning for at modtage 
ø-støtte til landmænd på de 27 småøer 
havde en ligevægt af synspunkter for 
og imod. Bopælspligt kan betyde, at det 
bliver mindre attraktivt for en fastlands-
landmand at drive landbrug på en småø. 
Omvendt kan bopælspligten have positiv 
betydning for øen, hvis det øger mulighe-
den for bosætning af en ø-landmand.
Bestyrelsen tager indslagene til overve-
jelse i deres videre arbejde. 

Formandsvalg
Formand og næstformand er forskudt 
af hinanden på valg hvert andet år. I 
år gjaldt det formandsvalget: Dorthe 
Winther stillede op til genvalg uden 
modkandidater og blev valgt enstemmigt 
med 21 ud af 21 mulige stemmer. 

nye øer i bestyrelsen
Ved generalforsamlingen udskiftes hvert 
år to ud af de seks ø-pladser i bestyrelsen. 
Anholt og Venø trådte således ud, mens 
Fur og Egholm trådte ind. Man sidder 
som ø tre år af gangen. (Efter generalfor-
samlingen til næste år i 2019 bliver det 
Hjarnø og Hjortøs tur). 
 Under eventuelt blev flere sager bragt 
op – bl.a. en opfordring om at have fokus 
på fiskeripolitik for de små øer samt på 
postloven i forhold til at fastholde daglig 
omdeling på øerne. 
 Næste års generalforsamling bliver på 
Sejerø den 24.-26. maj 2019.

Lise T. Sørensen
sekretariatsleder

Frokostpausen blev holdt på diget
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For en øbo er det noget usædvanlige adgangsveje, der skal 
benyttes, når det er Mandø, der er rejsemålet. 

Øboere tænker sædvanligvis i færgedrift, -sejlplaner, værftsop-
hold, servicevenlighed hos personalet osv. Men Mandø har sær-
præg, hvor det er naturen og dens betingelser, der bestemmer det 
hele. „Låningsvejen“ er adgangen, når ellers tidevandsforholdene 
tillader det.
 Det blev tydeligt for de mere end 50 deltagere fra 22 med-
lemsøer i årets generalforsamling i Sammenslutningen af Danske 
Småøer i slutningen af maj. 
 Mandøs faste beboere og mange af dets venner med familie-
mæssige rødder og ferieboliger på Mandø havde påtaget sig vært-
skabet for deltagerne. Det blev et værtskab, der vil blive husket 
for et samvær med høj kvalitet og naturoplevelser, som ikke er 
lette af formidle med ord.
 På middagsbordet på Mandø Kro den første aften lå sangbø-
gerne fremme – ikke Højskolesangbogen, men RAV – Mandøs 
egen sangbog. Gæsterne blev introduceret til de gamle hjem-
stavnsange, som værterne sikrede både kraft og tone. 
 Der har boet mere end 300 på Mandø. Vanskelige tider i for-
rige århundrede førte til en del udvandring. Nogle sangtekster 
afspejlede den situation og længslen tilbage. I dag huser øen 40 
fastboende.  
 

Mandøs Rav

 På besøgets anden dag havde værterne samlet en traktorko-
lonne af blandet oprindelse, som bragte de besøgene rundt i den 
helt særlige natur langs digerne. De gav plads til frokosten i det 
fri med sol, varme og duft af nyslået hø.
 Vejen førte forbi en række af øens seværdigheder (bl.a. 
Mandøhuset, Mandø Mølle, Mandø Kirke), som med kæmpeind-
sats af beboere og venner af Mandø er blevet seværdige – og som 
rummer historier, der er en fornøjelse at lytte til.
 Generalforsamlingen (omtalt på side X) blev afholdt på 
Klithus Mandø – den tidligere skole – som også var ramme 
for den traditionelle og velsmagende festmiddag igen med 
Hjemstavnssange og høj og fin stemning. 
 Næste morgen var traktorerne udskiftet med 2-spands heste-
vogne fra Mandø Event, der førte gæsterne ud til østersbankerne 
og de brede sandvidder. Her blev gæsterne beværtet med østers, 
champagne, „sælsyn“ og havørnetræf sammen med morgenkaf-
fen.
 Tak for et helt igennem vellykket arrangement: 

„Mandø – tankerne vil ofte flyve
til din klit, din by, din mark, din eng og strand.“

Jan Bendix – Venø

Sælerne kigger uforstyrret tilbage på os fra deres sandbanke

Søndag morgen blev deltagerne kørt med hestevogn ud på vaderne, hvor der blev serveret morgenmad og østers med champagne, mens sælerne så på
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Der er efterhånden skabt en god tra-
dition for, at vi som en del af vores 
driftsaftale inviterer embedsmænd 
fra Erhvervsstyrelsen på ø-besøg. I år 
deltog specialkonsulent Rasmus Hee 
Hastrup og kontorchef Inge Dam, 
begge fra Landdistriktskontoret i 
Nykøbing Falster, og desuden havde 
vi også indbudt LAG Småøerne. 

Formålet med ø-hoppet er at besøge 
nogle projekter og tale med projektejer-
ne. Der er ikke tale om et tilsyn fra 
Erhvervsstyrelsens side, men en mulighed 
for at de kan for at se og høre, hvordan 
ø-støtte-midlerne og/eller LAG-midlerne 
har gjort en forskel og arbejdet med i 
udvikling af de enkelte projekter samt på 
den måde været med til at understøtte 
erhverv og liv på den enkelte ø.

Østers og efterskole
Første stop på turen var Venø og efter et 
kort ophold på Venø havn, hvor alle fik 
skrabet deres ø-pas, gik turen videre til 
Venø Fisk & Skaldyr. Her fortalte Kristian 
Borbjerggaard om produktionen både af 
fiskeyngel til udsætning og af de lækre 
limfjordsøsters, som efter de er fanget 
i Limfjorden, afsandes med limfjords-
vand, pakkes i kasser og leveres i hele 
Danmark. 
 Efter en arbejdsfrokost på Nørreskov 
med orientering om bl.a. Venøs projekter 
med Realdania gik turen videre til Venø 
Efterskole, hvor efterskoleforstander Tage 
Jepsen fortalte om skolens udbygnings-
planer og om efterskolens betydning for 
Venø som lokalsamfund. 
 Efter en kort tur i Danmarks mindste 
og meget smukke nyrestaurerede kirke 
gik turen videre til Venø havn, hvor vi 
ombord på den gamle færge Venøsund 
fik historien om, hvordan man i dag for-
søger at holde gang i færgen, om havnen 
og om udfordringer med strandbeskyt-
telseslinjen. 

Fur er fin…
Efter et spændende besøg på Venø gik 
turen videre til Fur, hvor formand for Fur 
Ø-Forening, Dorte Christensen, guidede 
os rundt. Vi startede på Fur lystbådehavn, 
som Skive kommune netop har afsluttet 
renoveringen af. Skive Kommune ejer Fur 
havn, men den daglige drift af lystbåde-
havnen varetages af Fur Havneråd. Med 
et nyt sejler-køkken og en spændende 
legeplads er der ingen tvivl om, at man er 
klar til at tage godt imod sejlende gæster. 

Erhvervsstyrelsen på ø-hop i Limfjorden

 Også for øens egne beboere er der sør-
get godt – et flot nyt bådehus med plads 
til robåde, optimistjoller, kajakker mm. 
har for nyligt set dagens lys, og her kan 
både unge og ældre furboere boltre sig i 
Limfjordens vande. 
 Efter rundtur på øen med spændende 
og inspirerende besøg hos bl.a. Rakla Vin 
og Fur Camping mødte vi over middagen 
en af de furboere, der på baggrund af 
Furs store tilflytterkampagne er blevet 
øbo. 

Danmarks største økologiske ø
Efter et aftenmøde og en god nats søvn 
gik turen videre mod Egholm, der blot 
ligger 5 minutters sejlads fra Aalborg. 
Øboerne på Egholm arbejder på i sam-
arbejde med Aalborg Kommune at gøre 
Egholm til Danmarks største økologiske 
ø i projektet Egholm Øko-ø. Egholm har 
gang i flere økologiske projekter, der bl.a. 

strækker sig fra biavl til større landbrug.
Efter et kort stop på Egholm havn for at 
beundre de nys ankomne nye cykler til 
turisterne, gik turen over øen til Egholm 
Folkefarm. Egholm Folkefarm er et fol-
keejet driftsselskab, som producerer bl.a. 
grøntsager, lam og kvæg, og hvor der er 
mulighed for at komme og besøge land-
bruget og se, hvordan økologiske føde-
varer produceres. I dag leverer Egholm 
Folkefarm mange af deres produkter 
til specialbutikker i Ålborg, men det er 
deres håb også at trække ålborgenser ud 
til Egholm. 
 Efter et døgn med besøg på tre meget 
forskellige øer og møde med mange 
spændende, initiativrige og engagerede 
øboere, er jeg sikker på at vores embeds-
folk fra Erhvervsstyrelsen endnu engang 
har fået et nyt blik på, hvad en småø også 
er. 

dw 

Ove Axelsen udpeger området, hvor planerne om den tredje Limfjordsforbindelse truer med at skære Egholm over

Forstander Tage Jepsen fortæller om udvidelsesplanerne for Venø Efterskole
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Årets folkemøde – som i skrivende 
stund er i fuld gang – viser sig 
igen som en aktuel aktivitet for 
Sammenslutningen af Danske 
Småøer. 

Vi har oplevet det fem gange før: Midt 
i juni strømmer godtfolk og politikere 
(ikke sådan at forstå at der er en modsæt-
ning imellem de to grupper!) til Allinge 
på Nordbornholm og mødes i tre hekti-
ske dage om aktuelle – og ofte politiske 
– ¬emner. Folkemødet har sin helt egen 
uhøjtidelige stemning, hvor politikere 
møder de almindelige danskere i øjen-
højde og har tid til at debattere. 
 ’Danske Småøers Telt’ lægger igen 
i år stand til de fire småø-foreninger: 
Sammenslutningen af Danske Småøer, 
LAG Småøerne, Færgesekretariatet og 
Småøernes Fødevarenetværk, der sam-
men holder småøernes fane højt. I år 
lægger vi torsdag ud med en debat om 
’Værdi med Færgerne’ arrangeret af 
Færgesekretariatet og Sammenslutningen 
af Danske Småøer. Hvordan kan færger-
ne, kommunerne og øerne i samarbejde 
bidrage til gøre det mere attraktivt at 
besøge og bebo småøerne?
 Fredag holder Folketingets 
udvalg for Landdistrikter og Øer og 
Sammenslutningen af Danske Småøer 
paneldebatten ’Folketinget tager pulsen 
på småøernes Erhvervsliv’ med og om 
erhvervsdrivende på småøerne. Hvilke 

Igen et aktuelt folkemøde

Der er god stemning hos Danske Småøer med sømandsmusik og smagsprøver på ø-specialiteter

kvaliteter på småøerne kan man drage 
fordel af som erhvervsdrivende? – Og 
hvor ligger udfordringerne?
 Lørdag har LAG Småøerne en debat 
med titlen ’Øliv – også for unge, børn og 
iværksættere. Ja! Men hvordan?’ om øliv, 
den nye ø-interesse, bosætning – og især 
de unges lyst til ølivet, kombineret med 
iværksætteri. Flere af de nye øboere er 
unge mennesker, der tager deres iværk-
sætterlyst med til øen – og måske stifter 
de både familie og virksomhed. 
 I forbindelse med debatterne serverer 
vi specialiteter fra småøerne: æblemost 
fra Strynø, Fejø og Lilleø, oksespege-
pølser og honning fra Egholm, lam-

mespegepølse og røget lam fra Venø, 
honning-kaffe-granulat og honning fra 
Orø, to slags ost fra Barsø samt tang fra 
Omø – tørret og i nybagt knækbrød.
 Standen er under Folkemødet åben 
for en snak om øliv og en kop kaffe med 
hjemmebagt småø-småkage. Standens 
besøgende kan endda være heldige at 
vinde oplevelser på øerne i en ø-quiz. Ind 
i mellem krydres det hele med sømands-
musik leveret af Færgesekretariatets 
Musikkorps. 

LS

✳

LAG Småøernes debat om ø-liv og unge gav nye perspektiver og ideer til bosætning
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„KEFUR – kreativt entreprenørskab 
på Fur“, er et toårigt bosætningspro-
jekt, der nu i halvandet år målrettet 
har arbejdet på at tiltrække tilflyttere, 
som har „en iværksætter i maven“.
Fur Udviklingsråd står bag initiativet. 
Formand, John Brinch Bertelsen, er 
daglig leder.
Landdistriktsforsker Hanne Tanvig, 
Københavns Universitet, er tilknyttet 
som faglig leder.
Projektet har opnået støtte fra 
Landdistriktspuljens Ø-støtte, LAG-
Småøerne og Skive Kommunes 
Landsbypulje.
Se mere her: flyttilfur.dk

Vi kom hjem til kaffe

Kaffe, snak – og engagement. 
Øboernes engagement, parathed og 
åbenhed er afgørende for, at folk tror 
på, at livet på en ø kan blive godt.

 – For os var det afgørende, at vi lærte 
to unge par at kende, da vi deltog i Træf 
Fur i oktober 2017. Vi gik direkte efter 
de unge – og vi klikkede fint med det 
samme, vi havde fælles interesser og 
værdier. Allerede om søndagen var vi 
hjemme til kaffe, før vi kørte tilbage til 
København, og de tog efterfølgende kon-
takt til os på Facebook. Det betød, at vi 

fik en god tryghed om, at der ville være 
nogen at mødes med om brætspil og en 
flaske vin.
 Sådan fortæller Rebekka og Christian 
om, hvordan de besluttede sig til at flytte 
fra Vanløse til Fur. Et ungt veluddannet 
par, der gik med tanker om at bryde op 
og slå sig ned et sted, hvor de kunne rea-
lisere en anden livsstil og deres kreative 
interesser. 
 Få måneder efter gik den arkæolog-
uddannede Christian og laborant-
uddannede Rebekka i gang med at pakke 
flyttekasserne, og de flyttede til Fur d. 20. 
januar 2018.
 Her, efter et halvt år som Furboer, er 
de ikke i tvivl om, at beslutningen var 

rigtig. Rebekka fik arbejde allerede 1. 
marts ved den lokale industrivirksomhed 
Imerys, kontakten blev i øvrigt formidlet 
igennem de nye venner på øen. Christian 
er startet i et praktikforløb, og, som de 
siger: Han skal nok finde noget, der er 
masser af arbejdspladser i området.

Øboerne er centrale
Christian og Rebekka fik øje på Fur i 
en annonce om Træf Fur i DSB’s blad 
Ud&Se. Sammen med 17 andre deltog de 
i det to dage lange arrangement. Træf Fur 
er en del af det toårige bosætningsprojekt 
„KEFUR – kreativt entreprenørskab 
på Fur“, der nu har kørt i halvandet år, 
og som allerede nu kan notere succes. 
Formålet er at tiltrække tilflyttere, som 
også har interesse i at blive iværksættere 
samtidigt med eller efter tilflytning.
- Det virker. Og en væsentlig grund er 
øboernes engagement, lyder den korte 
beskrivelse fra John Brinch Bertelsen. 
Han er formand for Fur Udviklingsråd og 
daglig leder af KEFUR. Han fortæller, at 
der i alt er 22, der har deltaget i et af de to 
Træf Fur. Helt konkret kan der tælles fem 
nye beboere, der er flyttet til Fur, efter at 
have deltaget i et træf.

Endnu større effekt
– Men den afledte effekt er meget større, 
understreger John Brinch Bertelsen:
Vores kampagne er kommet bredt ud, og 
vi har rådgivet mange, som er flyttet til 

Rebekka og Christian er eksempler på en ung familie, 
der har valgt ø-livet til

Fakta 

- Hver gang, vi melder os til noget om frivillige, lærer vi nye at kende – og folk er gode til at matche os med nogle, som vi deler interesser med. Fur er et meget åbent sam-
fund, de fleste er tilflyttere, man lærer hurtigt folk at kende, og der er ikke langt til, at man bliver inviteret hjem på kaffe, siger Rebekka Busk-Johansen, der flyttede til Fur 
20. januar sammen med Christian Ivar Jakobsen

Bosætning
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øen, uden først at komme på et Træf Fur. 
Særligt iværksættere går direkte i gang, de 
venter ikke. Projektet indebærer, at tilflyt-
tere understøttes fra idé til realisering. 
Det gælder bosætningsmuligheder, ledige 
bygninger, videreføring af eksisterende 
erhverv, rådgivning og sparring:
 – Vi kan hjælpe med samarbejde, 
relationer og brobygning, ligesom nye 
erhvervsdrivende med det samme kan 
blive en del af et netværk med hjælp og 
sparring. De kommer ind i et trygt fæl-
lesskab, hvor 75 % af øens befolkning er 
tilflyttere.
 En vigtig faktor er også, at 
Udviklingsrådet kan formidle kontakt 
til lokale pengeinstitutter, som kender 
området godt og derfor kan og vil give 
nogle lån, som får de røde alarmklokker 
til at kime i andre – landsdækkende eller 
regionale – pengeinstitutter.  
 Det betyder, at der er åbnet mange 
gallerier, cafeer og andre kreative virk-
somheder.
 John Bertelsen fortæller, at befolk-
ningstallet på Fur steg med 28 personer i 
2017 – fra 771 til 799. 
 – I hele Skive Kommune var der i alt 
54 tilflyttere. Fur er magneten …

aktionsforskning
– Forskningen er en vigtig del af projek-
tet. Som forsker ser jeg på, hvilke tiltag, 
der rent faktisk fungerer – og får folk til 
at flytte, siger landdistriktsforsker Hanne 
Wittorff Tanvig, Københavns Universitet. 
KEFUR er et såkaldt ’aktionsforsknings-
projekt’, der er udsprunget af hendes 
forskningsprojekter om bosætning i land-
distrikterne:
 – Jeg skal nu i gang med at evalurere 
på resultaterne, og det er i den forbindel-
se vigtigt, at jeg får set på, hvem af tilflyt-
terne, der er kommet som direkte følge 
af projekt KEFUR, hvem der er kommet 
på dønningerne – den afledte effekt – og 
hvem, der ville være kommet under alle 
omstændigheder. På den måde får vi 
opsamlet nogle resultater, der kan bruges 
direkte i andre landdistrikter og øer, 

Gode erfaringer
Erfaringerne er – indtil nu:
Vær synlig fx på tv og i aviser/blade, 
hjemmeside og sociale medier. I den 
forbindelse har det været en af de mere 
vanskelige opgaver at nå frem til mål-
gruppen.
 Det er væsentligt, at de allerfleste til-

meldte til Træf Fur har haft en personlig 
kontakt til øen. De kender nogen, de har 
været der på ferie – eller har et sommer-
hus og kender lokalmiljøet.
 – Men det vigtigste og afgørende for 
det gode resultat og bosætningen er øbo-
ernes engagement, parathed og åbenhed. 
Den gør, at folk tror på, at livet på en ø 
kan blive godt. Det er afgørende, at øbo-
erne engagerer sig i bosætningen og tager 
imod folk, der er interesserede i at flytte 
til øen. Helt hjem til kaffebordet – og 
med invitation om at deltage i øens og 
øboernes liv på alle måder. 
 – Det kan ikke bestilles ved et marke-
tingbureau – det skal øboerne selv enga-
gere sig i, understreger John Bertelsen.
Når KEFUR’s metode og resultater er 
bearbejdet, vil det blive formidlet, så 
andre samfund i lignende situation kan 
bruge dem, og der bliver afholdt et arran-
gement til oktober, hvor erfaringerne kan 
bliver givet videre.

Af Lise Mortensen

✴

I nyt ø-projekt kan beboerforeninger og bosætningsgrup-
per blive del af bosætningsnetværk. Sammenslutningen af 
Danske Småøer og LAG Småøerne har sammen igangsat 
et projekt med titlen ’Nye naboer- mere øliv. Et bosæt-
ningsprojekt på småøerne’.
 
Formålet er kort sagt at skabe mere bosætning på småøerne. 
Projektets mål er at skabe ny aktivitet og mere tilflytning på 
øerne. Projektet må også meget gerne afføde nye, lokale bosæt-
ningsprojekter på de enkelte øer.
 Projektet henvender sig bl.a. til øernes beboerforeninger og/
eller bosætningsgrupper og andre, der arbejder med bosætning 
på småøerne. De tilbydes i en række workshops ny viden, inspi-
ration og netværk om bosætning. Projektet gennemføres derfor 
i et tæt samarbejde med småøernes beboerforeninger og bosæt-
ningsgrupper, og vi håber mange øboere vil være med!
Projektet har fire hovedindsatser, der kort fortalt er:

•	 en	workshoprække	for	øboere,	der	vil	arbejde	med	bosætning
•	 landsdækkende	formidling	af	småøernes	gode	historier	
•	 matchmaking	inden	for	en	udvalgt	branche	(endnu	ikke	

besluttet) mellem nuværende ejer, der ønsker ejerskifte, og 
potentiel ny ejer og tilflytter.

•	 udbredelse	af	ideen	om	en	ø-konsulent	med	inspiration	fra	
Orøs ø-konsulent i 2014-16.

Projektet er i sin opstartsfase, i skrivende stund er der således 
opslået en stilling som tidsbegrænset projektmedarbejder, og 
vi forventer at ansætte en person i projektet i juni med start til 
september. 
 Vi sender desuden i juni en invitation til beboerforeningerne 
(og deres bosætningsgrupper), som herefter kan søge om at være 
en del projektets ø-netværk, deltage i workshops og få hjælp af 
den nye bosætningskonsulent. Vi forestiller os fem-otte øer i 
dette „bosætningsnetværk“. Også foreninger og personer uden-
for netværket får tilbud om at deltage i projektets workshops, 
men uden det „ekstra“ man får i netværket.
 Vi glæder os til at komme i gang!

Læs mere om projektet på vores hjemmesider:
www.danske-smaaoer.dk 
www.lag-småøerne.dk

Nye Naboer – mere øliv  
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Elever, lærere og pædagoger fra 
Anholt Skole, Endelave Skole og 
Sejerø Skole har deltaget et projekt 
på tværs af grænser – både de regio-
nale med skoler på ’fastlandet’ og de 
nationale med samarbejder i Afrika 
og Grønland.

I december 2015 tikker en mail ind fra 
Lars, skoleleder på Dagnæs og Endelave 
skolerne i Horsens Kommune. Er det mon 
et projekt for os? Spørger den visionære 
skoleleder.
 Projektet drejer sig om følgende: 
Undervisningsministeriet har fået til 
opgave at gennemføre en forsøgsord-
ning med assisteret fjernundervisning 
i folkeskolen. Det skal, lyder det i bag-
grundsmaterialet, bidrage til at løse to 
udfordringer: 

a) visse steder i landet kan det være 
svært at tiltrække lærere med de rette 
uddannelseskompetencer 

b) Danmark har små ø-samfund med 
typisk få elever på hvert klassetrin. 
Fjernundervisning skal være med til 
at styrke kvaliteten på skoler (typisk) i 
yderområder. 

Der er tale om et forsknings-
baseret projekt, hvor Center for 
Undervisningsudvikling og Digitale Medier 
i Aarhus står for forskningsdelen.
 På Dagnæs skolen og Endelave skole 
har eleverne allerede gennem et par år 
modtaget assisteret fjernundervisning i 
engelsk. De har skypet med Alice, under-
viser fra Nairobi, ca. en gang om ugen. 
Erfaringerne herfra er, at eleverne trives 
med metoden og bliver bedre til at kom-
munikere på engelsk.
 Disse erfaringer vil vi jo rigtig gerne 
dele med andre, så her kom forsøgspro-
jektet som kaldet. 
 

Ø-skoler baner vejen for 
fjernundervisning i folkeskolen

 I min tid som ø-skoleleder og hyppig 
deltager i ø-skolesamarbejdet har jeg 
oplevet, at kvaliteten på disse skoler er i 
top. Så når der gives udtryk for at styrke 
kvaliteten på skoler (typisk) i yderområder, 
vil det komme tydeligt frem i projektet, 
at her er der meget inspiration at hente 
til at styrke kvaliteten på alle skoler. Det 
kan ligeså godt være ø-skolelæreren, der 
underviser fastlandseleverne, som at 
ø-skoleeleverne bliver undervist af lære-
ren fra fastlandsskolen.
 Fjernundervisning kan bane vejen 
for at gøre klasseværelset større og ikke 
mindst fastholde undervisere i yderområ-
derne.
 Det blev til to godkendte projekter ud 
af fem; Kenyapakken – sprog og kultur på 
tværs af tre kontinenter og Fag i Knibe. I 
disse projekter har ø-skolerne Endelave 
og Anholt deltaget. I begge projekter var 
det faglige mål:

•	 Eleverne	skal	opleve	engelsk	som	et	
brugssprog – ikke et fremmed sprog

•	 Eleverne	skal	opleve	faglig	fordybelse
•	 Eleverne	skal	opnå	øgede	kompetencer	

i „Digital Skills“

Rammerne for projekterne var 20 lek-
tioner á 1½ time og efterfølgende 20 
personalemøder ligeledes 1½ time. Hertil 
møder med forskere og ledelserne.
 Projektperioden var fra september 
2017 til april 2018.
 
kenyapakken – Development Through 
trade
I Kenyapakken har elever fra 3.a og 7.b 
fra Dagnæsskolen, alle elever fra Endelave 
Skole, yngste klasse fra Anholt Skole og 
alle elever fra bygdeskolen i Qassiarsuk, 
samarbejdet på kryds og tværs. Alice fra 
Flex Webschool i Kenya assisterede med 

feedback og autentisk kommunikation på 
engelsk. Det overordnede emne var Kaffe 
– Development Through Trade. 
 Emnet var for nogle, især de yngste 
elever, lidt svært og fjernt fra deres virke-
lighed. Karsten, pædagog på Endelave, er 
ekspert på dyreliv. Hvad var mere nærlig-
gende end at inddrage denne ekspertise. 
 En elev fra Anholt udtrykker det på 
denne måde: „Jeg kunne godt lide kaffe-
slabberas, så blev det lidt kedeligt, men så 
fik vi om dyr. Det var sjovt!“
 Endelave samarbejdede med 
Qassiarsuk, Anholt med en gruppe elever 
fra 3.a på Dagnæs. 7. b på Dagnæs med 
Kenya. Der blev arbejdet dels synkront 
via skype og asynkront, hvor eleverne 
uploadede deres arbejder i Google Drev 
og delte det med hinanden. 
 Det blev til et kulturelt møde med 
vilde dyr fra Kenya, katte fra Dagnæs, 
kaniner fra Endelave, sæler fra Anholt og 
isbjørne fra Qassiarsuk.
 Efter hver lektion mødes lærerne 
og pædagogerne fra Anholt, Endelave, 
Dagnæs og Qassiarsuk. Der samles op på 
hvad gik godt! Og Hvad fungerede ikke! 
Justering og planlægning af næste lektion. 
 
Fag i knibe
Det kan være noget af en udfordring at 
dække alle fag med meget få lærere og 
pædagoger på ø-skolerne og de mindre 
skoler rundt omkring i det ganske land. 
 Med Fag i Knibe har nogle af eleverne 
fra Endelave så at sige gået i klasse med 
6.a på Dagnæs. Ø-klasseværelset er udvi-
det og som en elev på Endelave udtrykker 
det: „Jeg kunne faktisk godt tænke mig 
mere undervisning på den måde, det 
giver mulighed for at diskutere nogle 
ting, som ikke er muligt her.“
 Undervisningen blev tilrettelagt i tæt 
samarbejde mellem Ditte, engelsklære-

Karsten holder oplæg. Eleverne fra Anholt og 
Endelave lytter koncentreret

Dagens program gennemgås på Smart Board. Nogle vælger at følge med på deres PC. Eleverne fra Endelave er 
med på Skype
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ren på Dagnæs og Karsten, assistenten 
på Endelave. Her benyttede de Min 
Uddannelse, en platform, hvor al infor-
mation er tilgængeligt for eleverne på 
deres egne pc’er. Også i dette forløb assi-
sterede Alice fra Kenya.
 Det har vist sig at projektorienteret 
undervisning er det, der fungerer bedst i 
forbindelse med fjernundervisning. Det 
blev til projektet Armchair Travel. 
 Opgaven for eleverne var at tilret-
telægge en pakkerejse til Australien. På 
nettet skulle de finde flybilletter, hotel-
ler, seværdigheder med mere. Der blev 
arbejdet i grupper af fire fem elever. 
Endelaveeleverne var i gruppe med to 
elever fra Dagnæs. De skypede sammen 
og arbejdede med teksterne i Google 
drev. De arbejde fortrinsvis synkront. 
Karsten assisterede eleverne på Endelave. 
Alle elevernes oplæg blev gennemgået 
med Alice, justeret og rettet til.
 Timerne startede med en fælles 
instruktion og afsluttedes med en fælles 
opfølgning.

Erfaringer og resultatet
I projektet Kenyapakken opstod der et tæt 
samarbejde mellem Endelave, Anholt og 
Qassiarsuk. Alle skolerne har få elever og 
klasser på tværs af flere årgange. Det ser 
ud til, at forståelsen og kommunikationen 
imellem elever, lærere og pædagoger er 
let og ligefrem. De problemer og fordele, 
som præger de små skoler, skaber en 
større sammenhængskraft og dynamik. 
Her eksisterer der ingen barrierer.
 Da lærerne på Dagnæs skulle under-
vise de grønlandske elever, følte de sig 
meget udfordrede. Det samme gjorde sig 
ikke gældende, når det var lærere eller 
pædagoger, der underviste eleverne fra 
Dagnæs.
 I en almen klasse kan der i det faglige 

niveau let være et spænd svarende til tre 
til fire klassetrin. Ø-skolelærerne/pæda-
gogerne er „uddannet“ til at håndtere en 
meget stor aldersspredning; ikke kun på 
det faglige niveau men også det sociale. 
Færdigheder og kompetencer, der vil 
kunne bidrage positivt til fjernundervis-
ning i folkeskolen som helhed.
 Eleverne fra de små skoler blev 
udfordret i mødet med fastlandseleverne. 
Mange var fra starten af generte. De 
skulle lige vænne sig til det store klasse-
værelse. I Fag i Knibe, hvor endelaveele-
verne var tilstede på én skypeforbindelse 
og Alice fra Nairobi på én anden, var 
dagnæseleverne hurtige til at inddrage 
dem, som noget naturligt i klassesam-
menhængen. Endelaveelevernes skærm-
billede med fokus på lærerne (Ditte og 
Alice) og Alices skærmbillede med fokus 
på eleverne. Når de skulle arbejde i deres 
grupper, tog de dem under armen.
 Vi kan se, at fjernundervisning skær-
per elevernes læring. De bliver mere 
fokuserede og gør sig umage, når de skal 
samarbejde/præsentere for andre via 

skærmen. Og så passer metoden til næste 
alle. Uanset om det er den store eller lille 
skole.
 Begge projekter får positive tilba-
gemeldinger fra både elever, lærere og 
pædagoger. Flere er allerede i gang med 
at aftale nye projekter sammen i det kom-
mende skoleår.

Lotte Brinkmann

✴

Karsten fra Endelave deltager i skypemødet

Nyt liv til hjemmesiden
Hjemmeside til Sammenslutningen af 
Danske Småøer får i disse dage ny udse-
ende – og nyt liv. 
 Det er samme gamle adresse, nemlig 
www.danske-smaaoer.dk, men vi har 
ændret lidt på indhold og layout og har 
opdateret indholdet. Der vil løbende 
komme mere til.

Jobportal for småøerne 
Blandt andet vil vi opbygge en jobbank 
og en boligbase. Til jobbanken modta-
ger vi gerne opslag om ledige stillinger 
på småøerne, mulige forpagtninger og 
lign., der kan give beskæftigelse for en 
nytilflytter til en af øerne. 
 Vi skal bruge:

•	 Øens	navn	
•	 Titel
•	 Kontaktinfo
•	 Ansøgningsfrist	(ellers	slås	stillingen	

op i 3 måneder)

 Og om muligt:
•	 Kort	stillingsbeskrivelse
•	 Link	til	mere	info	på	nettet	
•	 Link	til	jobopslag

Skriv til Lise på ls@danske-smaaoer.dk 

Til boligbasen linker vi i første omgang 
til boliga.dk, hvor man for hver ø kan 
se de boliger der er til salg via ejen-
domsmægler. Vi vil muligvis udvide 
med lejeboliger, men skal lige udvikle et 
system, så det er aktuelt materiale der 
ses på siden.
 Under siden dokumenter finder man 
beretninger, årsregnskaber, høringssvar 
og lignende organisatorisk materiale.
Vi modtager meget gerne ris (og ros) til 
den nye hjemmeside!
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Venø Færgefart er en af de overfarter, 
der ikke får mange midler til nedsæt-
telse af færgetaksterne. Efter aftale med 
overfartslederen og beboerforeningen, 

Aktive Venødage

Venøboen, omsættes de få midler til 
„gratis færgedage“ 2-3 gange om året. 
 I påskeugen havde venøboerne 
stablet et omfattende „landbaseret“ 

„Aktive Venødage“ blev en fin „opvisning“ af, hvad venøboerne kan i fællesskab

program på benene, med guidede ture 
på Venø Fisk og Skaldyr, Venø Kirke og 
Venøsund museumsfærge, naturvan-
dring, øens gallerier, Rickshaw-ture o.s.v. 
 Seneste „skud på stammen“ er afvik-
let i begyndelsen af juni denne gang 
under temaet „Aktive Venødage“. Her 
var rammen lagt af Venø Efterskole, 
som gav øens gæster alle muligheder for 
at være på og i vandet. Efterskolen har 
„Surf & Sejlads“, som en af sine linjer. 
 Der blev mulighed for at prøve 
havkajakker, efterskolens sejlbåde, 
surf-brædder, kitesurfing og andre vand-
sportsgrene – alt sammen under kyndig 
vejledning.
 På land havde www.godeben.dk 
arrangeret Maratonløb og løb på kor-
tere distancer. Venø Galleri åbnede sin 
sommerudstilling. Havnekiosken var 
bemandet med masser af frivillige, der 
havde forfriskninger og hjemmebag klar 
til gæsterne. 1.500 gæster besøgte øen på 
de to solbeskinnede gratisdage. 
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