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Bedre end flyrejser og Fårup
Sommerland

Willum, Marie og Emil tager sammen med resten af familien på ø-ferie. Målet er at få stempler fra alle 38 øer i Ø-passet.

Hvad får en mor med fire børn til
at pakke bilen og tage på øferie
igen i år? For Lea Mommer Hjorth
handler det om, at øerne tilbyder
oplevelser uden larm, lange køer og
entrébilletter. Hun mener, at langt
flere børnefamilier ville vælge denne
ferieform, hvis de ellers fik øjnene op
for kvaliteterne.
Det begyndte med en voksende træthed
over ferier, man blev helt udbrændt af at
gennemføre. Da Lea Mommer Hjorth fra
Thisted en morgen sidste år så et tv-interview med Tine Tolstrup og Sarah Steinitz,
der har besøgt alle de danske øer som en
del af projektet „Ødyseen“, kunne hun
godt se, at her var alternativet til oplevelsesparkerne og rejserne til Sydeuropa.
– Jeg søgte efter en måde at være sam-

men med børnene på, som var båret af
nærvær. Hvor vi ikke skulle ræse afsted
efter et stramt program, for det skal vi
jo til hverdag, fortæller Lea Mommer
Hjorth, der er mor til fire børn.
Ideen om stempler i Ø-passet og
sejlads med små færger fik hun hurtigt
solgt til især sin 10-årige søn, Emil, og
der var ikke langt fra tanke til handling.
Limfjordsøerne lå tæt på familiens hjem,
og så var det blot at køre afsted. Først
besøgte de Mors. Så Fur, Egholm og Livø.
Målet blev at få stempler i Ø-passet fra
samtlige 38 øer. I påsken var familien på
Strynø, og de bruger weekender, ferier
og helligdage på at besøge og genbesøge
øerne. Senest Hjarnø.
– Jeg oplever, at der falder ro over
familien, og efter sådan en ferie er batterierne ladet helt op.

På øerne er der ikke fyldt med svømmehaller, biografer og andre forlystelser,
og derfor er man nærværende på en helt
anden måde.
Venlig velkomst
Familien består udover Lea (39) af Jesper
(47), Gustav (16), Marie (15), Emil (10)
og Willum (2).
Spørgsmålet „Hvad skal vi lave?“ har
Lea fået fra især de ældste børn, når de
har besøgt en ny ø, men alle vænner
sig til, at tempoet er et andet, og ofte
er det naturen, der byder på de største
oplevelser. Fundet af et dyreskelet, en
udflugt i kajak eller en tur rundt om øen
i vandrestøvler. Noget af det allermest
mindeværdige for familien har dog været
oplevelsen af at føle sig velkommen.
Fortsættes på side 4

Sommer på småøerne side 11-13

Formandens side

Generalforsamling – og god sommer!
Kommentar af Dorthe Winther
Så er årets generalforsamling løbet af
stablen, og endnu engang var det en fantastisk oplevelse. Vi blev i al fald bekræftet i, at de danske småøer kan noget helt
specielt – det viste Sejerø til fulde i generalforsamlingsweekenden. En stor tak til
Sejerø beboerforening og sejerøboerne
for den gæstfrie modtagelse, det flotte
arrangement og nogle meget fine dage på
jeres smukke ø.
Livlig generalforsamling
Også selve generalforsamlingen (lagt lørdag formiddag af hensyn til at formanden
med sin lange beretning ikke skulle tale
forsamlingen i søvn efter en god frokost)
blev en fin oplevelse med engagerede
drøftelser blandt lige så engagerede øboere.
Bestyrelsen havde fremlagt to forslag
til generalforsamlingens drøftelse. Første
forslag gik på, at bestyrelsen skulle
arbejde for at få etableret et forsøgsprojekt med gratis passagertransport
til fjernøer i en treårig prøveperiode.
Forslaget opstod på baggrund af en
drøftelse på Folkemødet på Bornholm i
2018, og bestyrelsen besluttede dengang
at arbejde videre med det frem mod
generalforsamlingen i 2019. Formålet
med pilotprojektet er at øge interessen
for øerne og dermed øge turismen og på
sigt bosætningen på fjernøerne, der pga.
deres lange transporttid med færgen har
en dårligere tilgængelighed end de øvrige
øer.
Generalforsamlingen besluttede efter
en drøftelse med efterfølgende afstemning, at bestyrelsen ikke skal arbejde
videre med forslaget, idet det vigtigste
fokus lige nu er at få gennemført det
fulde landevejsprincip.
Differentieret ø-støtte til landmænd
Det andet forslag tog udgangspunkt i den
såkaldte ø-støtte, som udbetales for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste
øer og er et supplement til grundbetalingen. Formålet med Ø-støtteordningen er
at sikre fortsat landbrugsvirksomhed på
en række danske småøer uden broforbindelser.
Forslaget gik på, at Sammenslutningen
af Danske Småøer af hensyn til småøernes sårbare natur, biodiversiteten og
2

beskyttelse af grundvandsindvindingsområder skulle arbejde for, at ø-støtten til
landmænd differentieres, således at der
tildeles et ekstra ø-tilskud på mellem 25 –
50 procent, såfremt ejere eller forpagtere
dyrker jorden pesticidfrit.
Ø-repræsentanterne havde også drøftet dette forslag hjemmefra, og der var
meninger både for og imod. Mange var
af den opfattelse, at det var rigtig fint at
sætte fokus på naturens sårbarhed, biodiversiteten på alle øer og grundvandsbeskyttelsen på de øer, der har behov
herfor, men at det ikke skulle knyttes an
til ø-støtten.
Generalforsamlingen vedtog derfor
stort set enstemmigt følgende forslag: At
bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske
Småøer arbejder for et øget hensyn til
småøernes sårbare natur, biodiversiteten
og beskyttelse af grundvand.
CAP – den nye fælles landbrugspolitik
Efter 2020 skal EU have en ny fælles
landbrugspolitik (Common Agricultural
Policy også kaldet CAP). Den nye landbrugspolitik forventes at træde i kraft 1.
januar 2021 og gælde frem til 2028, men
allerede nu drøftes det, hvad den danske
strategiplan for den fælles landbrugspolitik skal indeholde.
For os er der flere ting, der er vigtige
at få indskrevet i en sådan plan. Vi har
opfordret til, at man i den nationale CAPstrategi tematiserer de danske småøer i et
særskilt kapitel, da vi har særlige udfordringer bl.a. med infrastruktur, erhvervsudvikling, basal service, fastholdelse af
den nuværende befolkning og tiltrækning af nye øboere. Udfordringer, som
på mange områder er anderledes end en
lang række andre landdistrikters udfordringer.
Derudover påpeger vi, at man i den
nationale strategi skal anbefale, at der
etableres en LAG-ordning i den kommende programperiode, herunder at der
fortsat udpeges en egen LAG for småøerne. Der er ingen tvivl om, at de tidligere ø-LAG’er og den nuværende LAG
Småøerne har gjort og gør en forskel for
det at kunne bo og leve på småøerne.
Tredje nedslagspunkt er den såkaldte
ø-støtteordning – „den særlige arealstøtte
til landbrugsdrifter på småøer“ – også

omtalt ovenfor. Den har i den nuværende
og de forrige programperioder haft stor
betydning for den enkelte landmand på
de små øer og bidraget til overlevelse af
erhvervet på småøerne. Her opfordrer
vi på det kraftigste til, at man fortsætter
denne støtteordning.
Kampen om serviceniveauet – del to
I forrige nummer af Ø-posten skrev jeg, i
disse spalter under samme overskrift, om
Endelave og Tunøs kamp for at bevare
lægebetjeningen, som Region Midt ville
beskære.
Nu er der desværre kommet en del
to til – forstået på den måde, at Region
Sjælland uden at indgå i en dialog med
orøboerne har besluttet, at der ikke
længere skal være en lægepraksis på Orø
til de knap 950 orøboere. Fremover skal
beboerne på Orø knyttes op til en lægepraksis i Holbæk, og der skal etableres en
satellitsygeplejerske-enhed på Orø, hvor
der bliver mulighed for videokonference
med Holbæklægen.
Det er paradoksalt, at Region Sjælland
i disse tider, hvor der er fokus på det
nære sundhedsvæsen, på borgerinddragelse og på ulighed i sundhedsvæsnet,
uden at gå i dialog med øboerne gennemfører denne beskæring af lægebetjeningen
på Orø. Desværre henviser sundhedsminister Ellen Trane Nørby i en henvendelse
fra os blot til, at lægebetjeningen jo er
regionernes ansvar.
For os er der jo ingen tvivl om, at sammen med en stabil og hyppig færgedrift,
er en offentlige service, der sikrer, at man
kan leve et trygt liv hele livet på øerne,
helt afgørende for at fastholde nuværende
øboere og tiltrække nye.
Pr. 1. maj stod man uden læge på
Orø, men der er nu på bagkant nedsat en
arbejdsgruppe, der skal arbejde på igen at
få en læge til Orø.
Folketingsvalg
Når dette nummer af Ø-posten er ude
af trykken, er Folketingsvalget overstået.
Spændende bliver det at se ministerierne
– mon vi får en landdistrikts- og ø-minister denne gang, og hvad med udvalgsstrukturen – bliver der stadig plads til
øerne her? Får „landdistriktspartiet“ i
form af et udvalg for Landdistrikter og

Der er skønt på øerne hele året. Ikke kun om sommeren. (Foto: Kasper Orthmann Andersen, KAFoto/Naturturisme)

øer fortsat en vægtig repræsentation?
Efter de opstilledes kamp om taburetterne er faldet på plads, er vi al fald klar
til at arbejde for, at øerne fortsat bliver en
meget synlig del af det politiske arbejde
på Christiansborg.
Skal du besøge en ø i sommer?
Som man også kan læse i dette sommernummer 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

skiften – lige fra efterårets rusk og regn
over vinterens mørke og kulde til forårets
skønne flor. Og så sker der også en masse,
når det er mørkt og koldt udenfor – vi
har travlt med alle mulige slags aktiviteter
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.
DW
✴

Interesserer du dig for de danske øer?
Så tegn et støttemedlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, og
modtag Ø-posten på din adresse. Det koster blot 150,- kr. om året.
Kontakt sekretariatet på sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 39 93.

Friluftsudstyr til vandring på de
danske øer på
https://vandreshoppen.dk

Barsø B&B til salg

Barsøs eneste Bed and Breakfast sættes til salg.
Se virksomheden på www.Gyldenbjerg.dk
Barsø B&B er velbesøgt med en lang sæson fra
midt marts til midt oktober. Henvendelse:
Randi Sandbeck, Gyldenbjerg@paradis.dk

Få nyheder fra
øerne
Tilmeld dig nyhedsbrevet fra
Sammenslutningen
af Danske Småøer,
og se flere ø-nyheder på
www.danske-smaaoer.dk
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Forsat fra forsiden
– Da vi besøgte Fejø, vinkede alle til
hinanden, og det taler vi stadig om. Det
virkede ægte og meget anderledes end
det, vi kender hjemmefra. Den slags oplevelser giver en god snak med børnene
om, hvem man hilser på og hvorfor. De
fleste bliver jo glade af at få et smil eller
en hilsen, når man møder dem, og det
kan man godt lære sine børn.
Det uformelle er også noget af det, Lea
sætter pris på. Det begejstrer hende, når
der pludselig står en improviseret isbod
i form af en fryser og et par paller med
bløde hynder på Egholm, eller man kan
leje en trætophytte for „det beløb, man
nu synes“ på Bjørnø.
– Den tillid, oplever man ikke mange
andre steder, siger hun.
Ferie uden action
Når familien skal besøge nye øer, starter
Lea med at læse i Ø-passet og søge på
øernes hjemmesider. Af og til får hun
også brochurer fra det lokale turistbureau, men hun navigerer mest efter de
informationer, hun finder online. Hun
fremhæver bl.a. hjemmesiden www.øhop.dk for Det Sydfynske Øhav som
informativ og overskuelig. Fotos og fakta
er vigtig, når hun planlægger sit besøg.
Til gengæld er hun ligeglad med arrangements-kalendere og opslag for aktuelle
begivenheder.
– Vi kommer ikke for at være med
til skaldyrsdag eller for at høre jazz. På
Langeland reklamerede de med segways,
men det er for meget forlystelsespark
for os. Så vil vi hellere køre ned og se de
vilde heste, siger Lea Mommer Hjorth,
der mener, at en skattejagt, hvor man

kommer rundt på øen er fint, men vildere
behøver det ikke at være.
– Vi kommer jo efter det, vi ikke kan
få alle andre steder. Noget, der er helt
nede på jorden. For os er det dejligt, at
man kan nyde en is ved gadekæret, se
stråtækte huse eller køre på løbecykel
midt på vejen uden at risikere at blive
kørt ned. Det er den stemning, øerne skal
formidle, hvis jeg skal blive fanget.
Øhop på Instagram
Til sommer skal Lea sammen og de fire
børn besøge Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø,
Hjortø og Bjørnø, mens Jesper arbejder.
Der er planlagt aktiv ferie med kajakker,
mountainbikes og vandresko. Familien
sejler i „on top-kajakker“, der ikke kan
vælte, og Willum på to år bliver placeret
i midten i en 2+1 model. Overnatningen
bliver dels i sommerhus nær Faaborg,
men også i shelters på øerne.

Lea deler billeder fra familiens oplevelser på øerne på Instagram-profilen
„Ø-hopperne“ i håbet om, at andre vil
blive inspireret.
– Jeg oplever en tendens til, at flere og
flere har lyst til at være aktive i naturen
med deres børn, men de skal have inspiration og information. Hvis man har en
familie, der er vant til at tage i legeland og
på charterferie, kræver det lidt overtalelse
– også af børnene – at få solgt ideen, og
jeg tror, vi med Ø-hopperne giver andre
familier et spark bagi og en hjælpende
hånd, så de ser, hvor nemt det er at tage
på øferie.
Fotos: Lea Mommer Hjorth
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist
Følg Lea og familien på Instagram på
@oehopperne

Leas råd: Det pejler børnefamilierne
efter, når de tager på øferie
Natur, ro, nærvær og idyllisk stemning. Alt det, vi ikke har så meget af i
hverdagen.
Gæstfrihed. Det betyder utrolig meget, at man kan mærke, man er velkommen
på øen.
Komfort. Selvom vi gerne vil dyrke friluftsliv, vil vi fx gerne kunne vælge
bekvemme løsninger til. Måske kunne det lokale bed & breakfast udvikle tilbud
om morgenmad eller leje af sengetøj og andet udstyr til familier, der gerne vil
sove i telt eller shelters?
Færgepriser. Gratisperioder, nedsatte priser og ordninger, hvor man kan besøge
flere øer på samme billet, er et hit.
Regnvejrsaktiviteter. Hvis vejret er dårligt, kan det være fint, hvis hjemmesiden
fx indeholder forslag til alternative aktiviteter i lokalområdet.

Lea og familien fra Thisted har fundet en ferieform, der giver et tiltrængt temposkift i hverdagen. På Instagramprofilen „Ø-hopperne“ fortæller Lea om oplevelserne med ø-ferie.
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Strynø har succes med
efterskoleafdeling

Eleverne på Øhavslinjen får styrket deres praktiske færdigheder og går samtidig i skole, mens de er på Strynø.

Efter et år med efterskole i Øhavets
Smakke- og Naturcenter er både
elever, personale og øboere glade
for ordningen, hvor øen har fået en
satellit-afdeling af en langelandsk
efterskole. Men skal det fungere på
småøer, er det vigtigt, at der ikke
kommer for mange elever ad gangen,
vurderer en af kræfterne bag initiativet.
12 elever fra Magleby Fri- og Efterskole
på Langeland har gennem det sidste års
tid klargjort, repareret og sejlet smakkejoller på Strynø. De har vist turister
rundt i Øhavets Smakke- og Naturcenter,
hjulpet til i caféen, og så har de haft en
helt almindelig skolegang i omgivelser, de
færreste kendte i forvejen. De er blevet
øboere og elever på Øhavslinjen.
Ideen om at åbne en efterskoleafdeling
på Strynø udsprang egentlig af en redningsplan for smakkecenteret, der „havde
ondt i økonomien“, som lærer og koordinator på efterskolen, Rie Lykke Aagaard
udtrykker det.
– Det var et sammenfald af flere
omstændigheder. Efterskolen skulle
udvide, flere af lærerne boede i forvejen
på Strynø, og så kunne vi se, at det var en
måde at føre smakkecenteret videre på.
En lovændring af efterskoleloven fra
slutningen af 2017, der blødgjorde reglerne for, at skolens bygninger skal ligge
i umiddelbar nærhed af hovedskolen,
gjorde det muligt at arbejde videre.
Lovændringen var bl.a. et resultat af
Sammenslutningen af Danske Småøers
arbejde med at påvirke politikerne til at

dispensere for småøer i forhold til reglerne.
At både den daværende forstander og
flere af lærerne boede på Strynø, viste sig
at være en gevinst i forhold til at plante
ideen på øen.
– Der har ikke været nogen bekymrede miner herovre, for alle vidste godt,
at vi værner om ølivet og ikke kunne
drømme om at bygge hele pletten til og
invitere 80 vilde 16-årige, siger Rie Lykke
Aagaard.
Alle hjælper til
Magleby Fri- og Efterskole er en efterskole for elever med ordblindhed, og tilbuddet på Strynø har været populært hos eleverne. Både blandt dem, der interesserede
sig for sejlsport, blandt 2. års elever, der
ønskede at prøve noget andet, men også i
den elevgruppe, der trives bedst i mindre
grupper. Alle elever har givet positive
tilbagemeldinger på opholdet.
– Vi har skabt en meget familiær
stemning på skolen, og samtidig giver
det eleverne noget helt særligt, at de er
på en ø, hvor man er kendt af alle. Det
er ikke fordi, de bevidst italesætter den
tryghed og det tilhørsforhold, det giver,
at alle kender alle, men vi kan mærke, at
følelsen af at høre hjemme også spiller en
vigtig rolle.
Det lille samfund og den geografiske
afgrænsning ansporer også eleverne til en
anden hjælpsomhed og færre konflikter,
oplever Rie Lykke Aagaard.
– Der har været en fornemmelse af
fælles ansvar fra starten. Vi lærere har da
også tegnet rammerne tydeligt op og sagt,

at her på Strynø er der ingen, der gider
at finde efterladte chipsposer og slikpapir,
og eleverne mærker, at på en ø skal man
hele tiden kunne se hinanden i øjnene.
Husk færgetider og faciliteter
Omsætningen hos købmanden er steget,
der er kommet flere arbejdspladser, og
afdelingen har givet positiv medieomtale,
men ellers mærker man ikke meget på
øen til den midlertidige gruppe beboere,
der dog af og til deltager i fællesspisning
og andre aktiviteter på Strynø Skole.
– Der er jo tale om en meget lille
gruppe, og jeg tror ikke, at det vil være
godt for øen at have flere, når vi gerne
vil bevare den fred og ro, vi har, siger Rie
Lykke Aagaard, der forventer, at det maksimale antal elever vil blive 15.
Hvis andre øer skulle føle sig inspireret
til at undersøge mulighederne for at lave
efterskoleafdeling, råder hun til at være
opmærksom på, at færgeforhold (efterskoleelever tager hjem i weekenden, så
der skal være forbindelse til busser mod
øst og vest) og faciliteter (på Strynø krævede det ikke stor ombygning at skabe
en værelsesfløj) skal være i orden, inden
man går videre. Derudover er det vigtigt
at søge om fribefordring, så forældrene
ikke oplever det som en meromkostning.
– Og så er det selvfølgelig vigtigt at
have en åben dialog med øens beboere
undervejs i processen, understreger Rie
Lykke Aagaard.
Foto: Rie Lykke Aagaard
Tekst: Lene Halmø Terkelsen
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Befolkningstallet stiger på småøerne
For tredje år i træk er det samlede befolkningstal for de 27 småøer vokset, viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Flere vælger småøerne til. De seneste
befolkningstal, der er opgjort pr. 1. januar
2019, illustrerer tendensen. Fremgangen
ses både på større småøer, f.eks. Orø

og Fejø, og en række af de lidt mindre
småøer, som Endelave, Hjarnø, Agersø og
Strynø. Enkelte øer fastholder indbyggertallet, hvilket også kan ses som en positiv

Difference til året før

Difference til året før

udvikling, fordi det dækker over, at flere
flytter til og giver balance i forhold til det
naturlige frafald af ældre øboere.

Difference til året før

Difference til året før

Folketal pr. 1. januar

2019

+/-

2018

+/-

2017

+/-

2016

+/-

2015

Agersø

189

16

173

-1

174

0

174

11

163

Anholt

127

-5

132

-5

137

-8

145

-1

146

Askø- Lilleø

42

0

42

2

40

-6

46

0

46

Avernakø

106

-4

110

-4

114

0

114

-13

127

Barsø

15

0

15

-5

20

-2

22

-1

23

Birkholm

8

0

8

-1

9

-3

12

1

11

Bjørnø

35

1

34

2

32

-2

34

2

32

Bågø

27

1

26

2

24

0

24

-1

25

Drejø

69

-2

71

2

69

4

65

2

63

Egholm

44

-9

53

6

47

3

44

3

41

Endelave

156

5

151

-11

162

-5

167

3

164

Fejø

473

17

456

22

434

-8

442

-18

460

Femø

119

-2

121

9

112

-7

119

0

119

Fur

780

-19

799

28

771

6

765

-23

788

Hjarnø

113

6

107

-6

113

7

106

2

104

Hjortø

7

0

7

1

6

-1

7

-1

8

Lyø

86

-2

88

-11

99

3

96

1

95

Mandø

33

-7

40

-3

43

0

43

3

40

Nekselø

17

-1

18

-1

19

0

19

1

18

Omø

163

2

161

-1

162

6

156

-4

160

Orø

933

23

910

17

893

43

850

2

848

Sejerø

336

-8

344

4

340

-11

351

-2

353

Skarø

31

-1

32

1

31

-1

32

4

28

Strynø

188

6

182

3

179

-7

186

-13

199

Tunø

111

-1

112

1

111

-3

114

3

111

Venø

180

-5

185

-7

192

-3

195

-9

204

Årø

150

0

150

-4

154

-1

155

-5

160

i alt

4.538

11

4.527

40

4.487

4

4.483

-53

4.536

Agersø topper listen
Med 16 nye tilflyttere har Agersø
den største procentvise fremgang i
indbyggere. Hele 9,2 procent er indbyggertallet steget på øen, der nu har
189 beboere.
– Jeg tror, at hemmeligheden ligger
i beliggenheden, sige formanden for
Agersø Beboerforening, Bente TopsøeJensen.
– Du er langt væk, og så er du alligevel
ikke mere end et kvarter fra fastlandet, så
man kan beholde sit arbejde, siger hun og
peger udover færgeforbindelsen på øens
6

velassorterede købmand og fibernettet
som de vigtigste faktorer for, at flere vælger at flytte til.
– Man kan bo og leve herovre.
Fibernettet gør det muligt at arbejde
hjemmefra, og samtidig kan vi køre til
København på halvanden time på en god
dag.
De nytilflyttede kan inddeles i to grupper: Folk med tilknytning til øen i form
af familie og venner og „de spontane“, der
efter en weekendtur forelsker sig i øen
og træffer en hurtig beslutning. Der er
tale om en bred gruppe af børnefamilier,

mennesker midt i livet og ældre.
– Vi kan desværre ikke prale med, at
den positive udvikling er et resultat af
egentlige bosætningskampagner, fortæller
Bente Topsøe-Jensen.
Der har boet omkring 450 på Agersø
frem til 1920’erne, men derefter er befolkningsantallet faldet støt.
– I 2014 mistede vi skolen, og lige i
de år nåede vi også bunden befolkningsmæssigt, men siden er det kravlet langsomt opad, siger Bente Topsøe-Jensen.
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

Omøboere ved en fejl
Det var ikke meningen. Altså virkelig
slet ikke. Det der med at købe en firlænget gård på en ø, vi aldrig havde
hørt om, for så derefter at springe
ud i at gøre det til familiens permanente base, det var vitterligt ikke
planen. Så hvorfor flyttede vi – Rolf
og Louise og børnene Silke på 11 og
Wilfred på 7 – til Omø på en råkold
decemberdag?
Skovgaarden på Omøs nordspids dukkede op i en rutinemæssig søgen efter
bondegårde i Odsherred. Vi havde længe
talt om, at det kunne være fint at købe en
„sommerhusbondegård“ i det område.
Det kriblede i fingrene for et nyt fælles
projekt, der kunne tænde drømme og
idéer og være ventil for vores skabertrang. Kriterierne var mange. Der skulle
være god plads i bygningerne til heste og
alle mulige andre idéer, der skulle være
smuk natur, helst tæt ved vandet og i
hvert fald langt fra en stor vej. Hvis det
tilmed kunne fås for en slik, så var det
helt optimalt. Så langt så godt.
Skovgaarden tittede frem på en ejendomsmæglers hjemmeside og lignede en
drøm. På toppen af en bakke, med frit
udsyn til havet, laaaaaangt fra en stor vej,
skøn have, hyggelig gårdsplads og masser
af plads i de fire længer og yderligere to
tilhørende maskinbygninger og to drivhuse og et hønsehus. Og absolut rimelig
pris. Eneste aber dabei var, at gården lå
på en ø i det sydlige Storebælt, som vi
aldrig havde hørt om, og som i øvrigt lå
50 minutters færgesejlads fra Stigsnæs på
Sjælland. Så det var selvfølgelig en håbløs
idé!
Ikke desto mindre dukkede selvsamme
gård op i en søgning nogle måneder
senere, og familiens frue havde denne
gang mindre modstandskraft over for
vanvittige fristelser og foreslog, at vi da
kunne tage over og se på den. Sådan
bare for sjov. Vi kunne lave en tur ud af
det. Med ungerne som på opbyggelig vis
kunne få fornemmelsen af, at Danmark
faktisk er et ø-rige. Sådan blev det.
Udstyret med højt humør, varm kakao og
kortspil til færgeturen drog vi afsted en
lørdag i april. Vi slog til med det samme.
Købte gården og havde fået os en dejlig
sommerbolig – troede vi.
Efter en skøn lang sommer var det
med tårer, at vi forlod øen for at tage
hjem til Vesterbro i København. Vejret
havde været skønt, naturen vidunderlig,
roen fantastisk og solnedgangene over
Storebælt uforlignelige. Men det, der for

Mor Louise Høst, far Rolf Auhagen og børnene Silke (12 år) og Wilfred (7 år) Auhagen Høst og familiens ene
sorte hoppe Kolfreyja.

alvor gjorde det tungt at rejse, var fornemmelsen af at forlade et sted, hvor vi
hørte til.
Vi kom til Omø som feriegæster
men blev modtaget med åbne arme og
en imødekommenhed, som vi slet ikke
havde forestillet os. På Omø er der et helt
særligt skæbnefællesskab, som i hverdagen udleves som et generøst og venligt

Vi havde været glade for vores
hverdag på Vesterbro, men kunne
ikke sige nej til en hverdag, hvor
vores børn kunne nyde frihed
og natur og gå i en skole med et
fantastisk fællesskab på tværs af
aldersgrupper og med masser af
tid til det enkelte barn.

fællesskab, hvor man hilser på hinanden,
mødes til fællesspisninger, hjælpes ad
med et lift hid og did og sætter plaster
på hinandens børn. Det kommer jo nok
af, at vi alle er om ikke i samme båd så i
hvert fald på samme lille ø. Vi deltog fra
starten i alle de aktiviteter, der var på øen,
og det gjorde det let at lære folk at kende.
Vi var ekstra godt hjulpet af, at vores
naboer guidede os ind i fællesskabet og

konstant stod klar med en hjælpende
hånd og et praktisk insidertip.
Børnene følte sig med det samme
hjemme og frie. De kunne færdes frit
på hele øen. Wilfred på 7 kunne selv
cykle, hvorhen det skulle være, og Silke
på 11 red øen rundt og nød naturen og
friheden. De fik kammerater allerede den
første dag, vi var på øen.
Vi flyttede ikke fra København, men
til Omø. Nærheden, fællesskabet, naturen og roen trak os til Omø. Selvom vi
havde været glade for vores hverdag på
Vesterbro. Derfor gik vi i tænkeboks for
at finde en praktisk løsning på familielogistik og arbejdsliv. Løsningen blev,
at mor pendler til København for at
arbejde med jævnlige overnatninger i
København. Far tager sig af hverdagen og
istandsættelse af bondegård. 		
Børnene passer deres skolegang på en
af Danmarks mindste men dejligste skoler med hele 8 børn i alt og nyder ellers
naturen, friheden og nærheden. Fra at
være vores families børn blev de pludselig
øens børn, ligesom de andre ø-børn, så
de fik også et helt nyt fællesskab med
både børn og voksne. Hvis folk vidste
hvor fedt et liv, man kan leve her, så ville
vi blive overrendt i Vandkantsdanmark.
Tekst og foto: Louise Høst
✳
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Nyt kropar på Endelave: 				
Man skal tro på, at det går godt

Marianne og Henning Brodersen fra Fyn tog en hurtig – men god – beslutning og blev forpagtere af Endelave Kro.

Omgivelserne var skeptiske, da
Marianne og Henning Brodersen
sidste år flyttede til Endelave og
overtog forpagtningen af øens kro.
Men for ægteparret blev livet som
øboer en positiv overraskelse og
begyndelsen på et nyt liv, hvor de er
herre i eget hus.
En kold decemberdag tog Marianne og
Henning færgen til Endelave for at se på
øens kro. Bygningerne var nedslidte og
beskidte. De tidligere forpagtere havde
ikke holdt mange sæsoner i jobbet, og der
var med Mariannes ord, en „dommedagsstemning“ over stedet.
– Vi fik en masse skrækhistorier om,
hvor dårligt virksomheden gik, men vi så
det som en udfordring, fortæller hun.
Parret tog en lynhurtig beslutning. Få
uger efter var deres hus på Midtfyn solgt,
og den 25. februar 2018 flyttede de ind på
kroen.
– Vi ankom med sidste færge en søndag aften. Der var koldt, vi havde begge
to influenza, og der sad vi i køkkenet med
tre graders varme, husker Marianne.
Men allerede fra den første dag trådte
8

den særlige hjælpsomhed, som parret
hurtigt lagde mærke til, i kraft.
– Hvis man beder om hjælp herovre,
så får man det, fastslår Marianne, der
ved den kolde ankomst skrev på øens
Facebookside, om de kunne låne noget
opvarmning. Kort efter mødte en ældre
mand op med en trailerfuld brænde, og
en dame kom rullende hen ad gaden med
en gasvarmer, fortæller hun.
– Vi opdagede hurtigt, at fællesskab og
hjælpsomhed er en naturlig del af hverdagen på en ø. Alle yder, hvad de kan, så det
kan fungere bedst muligt herovre.
Det hurtige, rigtige valg
Marianne og Henning har i flere perioder
af deres liv drømt om at blive selvstændige og arbejde sammen. Henning var
serviceleder ved et botilbud. Marianne
havde en fortid som butiksslagter, men
blev siden folkeskolelærer, og var efter en
længere stressperiode sygemeldt. Parrets
fire børn var flyttet hjemmefra, og de stod
midt i livet. Måske var tidspunktet netop
nu det rigtige?
Et spisested virkede oplagt, fordi
Mariannes evner i køkkenet og Hennings

håndværksmæssige færdigheder her
kunne kombineres.
– I slutningen af november googlede
jeg „forpagter 2018“, og så dukkede
der det her op på Endelave, fortæller
Marianne.
En ø, parret havde besøgt på et weekendophold én gang tidligere, men ellers
ikke kendte til. I 1980’erne havde de boet
på Torø ud for Assens, og de havde fra
dengang positive oplevelser med ølivet.
De blev bekræftet ved ankomsten til
Endelave.
– Det er et unikt lille samfund, hvor
man har tillid til hinanden, og ingen låser
dørene. Vi holder øje med hinanden på
en god måde, drager omsorg, men man
kan også være alene, siger Henning, der
er glad for, at parret traf en hurtig beslutning om at blive øboer.
– Selvfølgelig havde vi tænkt os om,
men man skal ikke overveje det for lang
tid. Som vores datter sagde, da vores hus
blev solgt på bare seks dage, ja så måtte
det være meningen, at det var det, vi
skulle.

„Okay“ overskud
Flere af parrets bekendte var dog skeptiske over beslutningen om at flytte.
– Folk spurgte: Hvad nu hvis I bliver
syge? Hvad nu hvis det ikke kan køre
rundt? Eller I ikke kan enes? Fortæller
Marianne.
– Vi blev fra begyndelsen nødt til at
sige: Jamen, hvad nu hvis det går godt?
Vi ved ikke, hvad der sker i morgen, men
det kan jo være, at det går godt. Vi måtte
hele tiden spørge os selv: Hvad er det
værste, der kan ske? Det ville være, hvis
den ene af os faldt død om, men det ville
jo også være slemt på Fyn, og måske er
man ligefrem bedre stillet på en ø, hvor
folk stimler sammen om dem, der er
tilbage, siger Marianne, og Henning supplerer om den indledende skepsis:
– Fra starten fik vi at vide, at vi ikke
skulle regne med, at der var noget at lave
om vinteren, men det viste sig, at der var
rigeligt.
I dag kan parret præsentere et „okay“
overskud, som de udtrykker det.
– Vi har ikke hævet noget løn endnu
og tæret på opsparingen, men vi tror på,
at vi kan lave en lille, sund forretning,
siger Marianne.
Forklaringen er, ifølge dem selv, at de
holder åbent – selv i stille perioder – og
har valgt en indstilling, hvor alt kan lade
sig gøre.
– Vi lukker gerne op, selvom det kun
er for ti stykker smørrebrød, og vi har
lige sagt ja til et bryllup, selvom jeg jo
egentlig ikke er kok, fortæller Marianne.

Plads til forskellighed
Sæsonernes vekslen mellem mylderet af
turister og vinterens fred og fællesskab
er noget af det, parret sætter pris på ved
deres nye liv.
– Om sommeren løber vi hurtigt,
og der er kroen en turistcafé, men om
vinteren fungerer vi mere som et forsamlingshus, fortæller Marianne, der oplever,
at de lokale møder talstærkt op til arrangementer.
– Vi har fået rigtig god opbakning. I
starten tror jeg, at flere tænkte: „Hvad har
de dog rodet sig ud i?“ Der var mange,
der syntes, at det var lidt synd for os,
siger Marianne med et grin.
– Jeg oplever, at man herovre kan være
den, man er. Selvom vi er få mennesker
på øen, så er det et meget rummeligt
samfund. Alle er forskellige, og alle er
kommet hertil af forskellige årsager,
men der er plads til os alle. Det er ret
fantastisk at mærke, når man som jeg
har været igennem en svær periode med
stress og har haft vanskeligt ved at finde
et sted, hvor jeg følte, at jeg kunne være,
som jeg er, siger Marianne.
Ingen gode boliger
For parret har den største udfordring
været at finde et sted at bo. De begyndte
i en lille lejlighed, og nu bor de i et sommerhus. Planen er at flytte ind på kroen,
selvom det ikke er optimalt i højsæsonen.
– Men det er svært at få noget i en
ordentlig stand herovre, og faktisk er
manglen på en ordentlig privatbolig

noget af det, som på den lange bane
kunne få os til at flytte herfra igen, siger
Marianne.
Afstanden til børn og børnebørn har
været et andet stort savn. Den yngste
datter på 23 år er dog netop flyttet til
Endelave, hvor hun skal hjælpe forældrene, når de til sommer overtager
forpagtningen af både Lægeurtehaven og
øens grill.
Et rummeligt samfund
Herre i eget hus. Det var det, Marianne
og Henning ville være, da de forlod job
og fastland, og det er det, de er blevet
som selvstændige. Med alt, hvad det
indebærer af usikkerhed og arbejdsuger
uden øvre arbejdstid.
– Jeg elsker at fiske, og vi kan nærmest
gå lige ud i vandet fra kroen, men selv
efter mere end et år har jeg ikke pakket
mit udstyr ud endnu. Der har simpelthen
ikke været tid til det, som Henning siger.
Men det er alle timerne værd, fastslår
Marianne.
– Vi har haft mere travlt, end jeg
havde forventet, men nu kan vi skabe det
arbejdsmiljø og det liv, vi gerne vil have.
Det er blevet vores livs eventyr, og vi er
rigtig glade for at være her.
Foto: Karsten Kragh Hansen
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

✴

Kort nyt

Fremstød på Folkemøde
Igen i år er Sammenslutningen af
Danske Småøer at finde ved årets
Folkemøde på Bornholm for at tale
småøernes sag blandt politikere, pressefolk og interesseorganisationer. Sammen
med LAG Småøerne, Færgesekretariatet
og Småøernes Fødevarenetværk befinder Ø-sammenslutningen sig i „Danske
Småøers Telt“, og også i år er vi vært for
debatter. Torsdag er der debat om boliger under overskriften „Folk vil gerne
flytte til småøerne – men hvor skal de
bo?“, og fredag er der rundbordssamtale
om landevejsprincippet, hvor bl.a. en
række medlemmer Folketingets Udvalg
for Småøer medvirker. Lørdag er LAG
Småøerne vært for en debat om turisme
i kystdanmark.
Ved sidste års folkemøde blev småøernes udfordringer og potentialer også diskuteret.
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Bosætningskonsulentens klumme

Hvordan tænker en „rigtig“ øbo?
– og skal tilflyttere „opdrages“
til at blive rigtige øboere?
I har helt sikkert alle sammen set
det – to motorcyklister passerer forbi
hinanden og begge hæver venstre
hånd til en lille indforstået hilsen.
Ikke fordi de kender hinanden, men
som en uskreven regel i et særligt
fællesskab med en fælles identitet
omkring at køre motorcykel.
Hvad har det med ø-liv og bosætning
at gøre? Jo, det handler også om en
stærk fællesskabsfølelse, identitet og
uskrevne regler.
Jeg har nu i ni måneder arbejdet tæt sammen med mange øboere fra forskellige
småøer, og uanset om de er fra Anholt,
Endelave, Femø, Fejø, Strynø eller en
anden af småøerne, så oplever jeg, at alle
har en kæmpe stolthed og identitet forbundet med egen ø. Man er ikke „bare“
øbo, men anholter, endelavit, fejbatting,
strynbo etc. Det er følelsen af identitet
og stedbundethed – at man hører til lige
netop der, hvor man bor, og at man som
øbo tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for øens fremtid.
Hvad så hvis man ikke er indfødt øbo
eller gift med en? Og denne tankegang
og ø-kultur ikke ligger som en del af ens
DNA – kan man så blive en rigtig øbo?
Det særlige kodeks
Jo længere tid, jeg arbejder med småøerne og øboere, jo klarere står det for mig,
at der er en bestemt mentalitet og kodeks
forbundet med at være øbo. Det er ikke
blot en ø, man flytter til. Det er nærmere
en slags „ø-familie“, man søger om optagelse i, og hvor medlemmerne forventes
at holde sammen, hjælpe til, og til en vis
grad følge de uskrevne regler, der gælder.
Som tilflytter gør man derfor klogt i at
deltage i det meste af det, man bliver
inviteret til, og ikke mindst i at involvere
sig i det lokale foreningsliv. Allerhelst ved
at „tage sin tørn“ i diverse bestyrelser,
uanset om man har lyst eller ej. „Det har
alle vi andre jo gjort, så nu må det være
de nye, der skal tage over“. Eller en anden
vending, jeg hørte en dag: „Vi bliver nødt
til at opdrage tilflytterne til ølivet og foreningsarbejdet…“.
Det er måske sat lidt på spidsen, men
nok ikke så langt fra virkeligheden. I
hvert fald ikke efter de første tre måneder,
hvor „fredningsperioden“ for nye tilflyt10

Bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen.

En nuværende øbo beskrev på et
tidspunkt for mig, hvordan det føles når
nogen flytter fra øen: „Det er frygteligt.
Nærmest som en skilsmisse. Det er følelsen
af at blive vraget“.
Betyder det så, at jeres indsats for at
tiltrække tilflytterne har været forgæves?
Nej! Det er blot vigtigt, at I accepterer
vilkårene – at nogen kun vælger ølivet til
for en kortere periode, og at I fokuserer
på den gode tid, de har boet på øen, og
de ressourcer de tilførte.
Der er helt sikkert mange måder at
være øbo på – og måske behøver vi ikke
alle at tænke eller handle på én bestemt
måde.
Tekst: Anja Bech Knudsen,
anja@danske-smaaoer.dk,
tlf. 31 51 62 51

tere er overstået, og de forhåbentlig er
faldet godt til.
Lystbetonet frivillighed
Er det problematisk med denne ø-mentalitet, eller er det en nødvendighed for, at
ø-samfundene kan fungere?
Det er i mine øjne begge dele. På den
ene side er I som øboere meget bevidste
om, at der kun er jer selv til at få tingene
til at ske. På den anden side er det som
om, I glemmer, at fundamentet for frivilligt arbejde er LYST – det skal berige en
med noget, ellers brænder man ud. Det
kan sikkert virke enormt provokerende,
at jeg fokuserer på lysten til at gøre
en indsats, i stedet for behovet og den
uskrevne pligt til at bidrage som øbo.
Vil det overhovedet kunne fungere,
hvis I som øboere kun kastede jer over de
opgaver, som I brændte for og havde lyst
til? Måske ikke på de allermindste øer,
hvor I er ganske få til at løfte de mange
opgaver, men prøv alligevel at forfølge
tankegangen. Måske er det på tide at gøre
op med, hvordan I plejer at gøre, og i stedet give plads til at I bruger jeres kræfter
og kompetencer, der hvor I er allerbedst.
At være øbo er i dag sjældent for livstid.
For mange er det en livsstil de prøver af
i nogle år, og så rykker de videre. Ofte
pga. job – måske kom drømmejobbet på
fastlandet, måske var det hårdere at være
pendler end man havde regnet med, eller
måske gik drømmen om egen virksomhed ikke som forventet.

Om projektet
„Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne“ gennemføres i samarbejde mellem
Sammenslutningen af Danske Småøer
og LAG Småøerne.
Se mere på www.danske-smaaoer.dk/
projekter/nye-naboer/ og på
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/
nyenaboer.html

LAG-tema om bosætning og gæstfrihed
Samarbejde, gæstfrihed og tilflytning var på dagsordenen, da LAG
Småøerne holdt temamøde den 27.
april 2019 – i forbindelse med foreningens generalforsamling i Odense.
Anja Bech Knudsen holdt oplæg,
og hun præsenterede bl.a. foreløbige
resultater fra tilflytteundersøgelsen.
Læs mere på www.lag-småøerne.dk

Sommer på småøerne 2019
– et lille udpluk af øernes aktiviteter
■ AGERSØ
Uge 28: DGI idrætslejr for store og små
Uge 30: Kapsejlads
Læs mere om Agersø på: www.agersoe.nu
■ ANHOLT
30. juni-6. juli: Familiehøjskole
2.-4. juli: Hummerdage
30. juli-6.august: „Langt ude“ på Anholt.
En uge fyldt med musik, dans, yoga, teater, foredrag
31. august: Anholt Marathon
Læs mere om Anholt på
www.visitanholt.dk
■ ASKØ-LILLEØ
29. juni: Askø-Lilleø turismedag med
aktiviteter, oplevelser og udstillinger
Læs mere om Askø-Lilleø på
www.askoe.dk
■ AVERNAKØ
15. juni: Koncert i Avernakø kirke
6. juli: Fodbold-stævne og fest i
Avernakø Forsamlingshus
8.-11. august: Avernax musikfestival
Læs mere om Avernakø på www.avernak.dk

■ BJØRNØ
Mulighed for bl.a. guidede ture
Læs mere om Bjørnø på www.bjørnø.dk
■ DREJØ
Uge 24-34: Ølejr med forskellige temaer
hver uge
29.-31. juli: Bedsteuge
Læs mere om Drejø på www.drejo.dk
■ ENDELAVE
21. juni: Gregoriansk Munkekor i
Endelave kirke
17. juli: Koncert med Kristian Lilholt
18. juli: Sommerbanko
26. juli: Komediehusets forestilling
27. juli: Sommerfodbold for øboere/
turister
7. august: Kirkekoncert v. Aksel
Krogslund Olesen
12.-17. august: Tangfestival
Uge 27-31: „Aktiv ø“med masser af gratis
aktiviteter for børn og voksne. Arrangeret
af Endelave Idrætsforening
Uge 27-30: Endelave ølejr med forskellige
temaer hver uge
14. september: Endelave halvmarathon

Læs mere om Endelave på:
www.oenendelave.dk
■ FEJØ
29. juni: Lovestorm-dag
6.-7. juli: Fejø Open – billardturnering
for alle
10.-14. juli: Fejøs Festival m. internationale kunstnere. Musik af bl.a. Carl
Nielsen og Sibelius
20. juli: Møllens fødselsdag
27. juli: Pilgrimsdag
28. juli: Sommerkoncert med Kaya Brüel
og Ole Kibsgaard i Fejø Kirke
15. juli: Fejø Kirke, aftenandagt med
Taizé-sang
Læs mere om Fejø på www.fejoe.dk
■ FEMØ
Hele skolesommerferien: Kvindelejr med
temauger
6. juli: Turismens dag. Hele øen byder
velkommen med mange tilbud. Gratis
færgefart.
3. og 10. juli: Travetur på Femø med
øguide.
Fortsættes på side 12
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Fortsat fra side 11
10. juli: Femø Klassisk. Koncert i Femø
Kirke med Trio Enna
10.-12. juli: Sommeryoga
11. juli: Fodboldkamp mellem
Kvindelejren og øens ungdom
17. og 24. juli: Cykeltur på Femø med
øguide
24. juli: Individuel triatlon
24. juli: Femø Klassisk. Koncert i Femø
Kirke med Kristjan Christiansen
28. juli: Familiestafet triatlon
30. juli-4. august: Femø Jazz – 50 årsjubilæum
7. august: Femø Klassisk. Koncert i Femø
Kirke med Mikkel Andersen
Læs mere om Femø på www.femo.dk
■ FUR
13. juli: Fur Rundt marchen
Læs mere om Fur på www.visitfur.dk
■ HJARNØ
9.-10. august: Musikarrangement ved
Hjarnø Forsamlingshus
Læs mere om Hjarnø på www.hjarnø.dk
■ HJORTØ
1. juni: Hjortø Havnefest. Medbring egen
grillmad og drikkevarer. Black Batmen
spiller
Læs mere om Hjortø på www.hjorto.dk
■ LYØ
Uge 26-33: Ølejr med forskellige temaer
hver uge
Læs mere om Lyø på: www.lyø.dk
■ MANDØ
16. juni: Dansk Mølledag
4., 13. og 20 juli: Vandretur fra Mandø,
start ved Vadehavscentret i Ribe
12. juli: Torvedag

13. juli: Mandøfest
18. juli og 19. august: Vadehavstur på
Mandø, start ved Mandø Brugs
23. juli og 18. august: Ørkenvandring
med Vadehavscentret, start ved Mandø
Brugs
30. juli: Mandø rundt – 10 kilometers
vandretur, start ved Mandø Brugs
Læs mere om Mandø på www.visitribe.dk
under Mandø
■ OMØ
22. juni: Fernisering i Loen med naturfotografen Aksel Leck Larsen, der udstiller
fotografier fra Omø
4. juli: Koncert med Dialekt i Omø Kirke
6. juli: Omø mesterskab i hesteskokast,
kræmmermarked
15.-18. juli: Fodboldskole på Omø
Sportsplads
18. juli: Koncert med Pia Raug og Søren
Thuesen i Omø Kirke

19. juli: Pålidelighedssejlads for motorbåde og fiskekuttere
20. juli: Græsfest – spisning m. medbragt
madkurv		
24. juli: Koncert med Niss Stricker på
keltisk harpe i Omø Kirke
25.-27. juli: Omø Kultur-dage
20. august: Omø rundt langs kysten
Uge 27-32: Ølejr med forskellige temaer
hver uge
Læs mere om Omø på www.omoe-net.dk
			
■ ORØ
22. juni: Koncert på Orø Havn m. Viking
Big band
28. juni: Orø Midsommerdage, hvor
musikere, fortællere og kunsthåndværkere møder et talstærkt og engageret publikum over tre dage i dejlige omgivelser.
12.-13. juli: Orø Sommerfest 2019 – aktiviteter for børn og voksne
24.-28. juli: Orø Vikingemarked.
8.-10. august: Ø-DUR festivalen: Den
lille festival – med de store oplevelser
23.-25. august: MC-træf 2019 – tilløbsstykke for entusiaster på de motoriserede
tohjulere
13. september: Oktoberfest m. bl.a.
Johnny Reimar.
14.-15. september: Ø-kuller – udstillinger med skulpturer, installations-kunst og
billedkunst akkompagneret af avantgarde
musik.
Læs mere om Orø på: www.oroe.dk
■ SEJERØ
22. juni: Honning/jordbærdag på Bents
Bigård
6. juli: Sejerø Runden – løb med forskellige distancer
10. juli: Sejerø Aften i Kulturhuset
20. juli: Sommerfest på Idrætsbanen
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24. juli: Sejerø Four Stars – Jazz i kulturhuset
25. juli: Sejerø Spillemændene i kirken
25.-27. juli: Sejerø Festival
2. august: Højskoledag
7. august: Musik og eventyr i Kulturhuset
24. august: Åben Ø-dag
Ultimo juni og hele juli: Naturvandring,
glasværksted for børn, hestevognsture,
besøg Sejerø Fyr, rundvisning i kirken,
natursafari.
Læs mere om Sejerø på: www.sejero.dk
■ SKARØ
1.-3. august: SkarøFestivalen Love Inn
Uge 26-32: Ølejr med forskellige temaer
hver uge
Læs mere om Skarø på
www.skarø-beboerforening.dk
■ STRYNØ
Udstilling og rundvisninger på Øhavets
Smakke- og Naturcenter
Læs mere om Strynø på www.strynoe.dk

Husk Ø-pas
... og find mange flere oplevelser
på småøernes egne hjemmesider og
på www.oepas.dk

■ OMØ Kultur-dage 25.-27. juli
Igen i år er der OMØ Kultur-dage. Årets tema hedder „Tilbage til naturen...“.
I lighed med tidligere år vil dagene være pakket med foredrag, workshops, naturoplevelser, mad og musikalske øjeblikke. I år er det Poul Halberg & Friends, der spiller om torsdagen, TWANG kommer om fredagen, og Rasmus Nøhr Trio lukker og
slukker om lørdagen.
Derudover giver Arly Møller Badstue, Margit og Gin-drengene samt D’Swing eftermiddagskoncerter, én hver dag. Det endelige program udkommer i starten af juni,
hvorefter det bliver muligt at købe armbånd og madbilletter. Læs løbende mere på
hjemmesiden www.omoekulturdage.dk eller på Facebook.
■ TUNØ
4.-7. juli: Tunø Festival
28. juli-31. august: Sejlerlejr
Læs mere om Tunø på
www.tunø.dk
■ VENØ
20.-21. juli: Venø Festival
Læs mere om Venø på:
www.venoe.dk

■ AARØ
21.-22. juni: Aarø Kuller – 21 bands
optræder fire forskellige steder på øen
5.-6. juli: Irsk-skotsk Festival
3.-4. august: Harley Davidson Træf
21. september: Aarø Naturløb
Læs mere om Aarø på
www.aaro.dk
(Fotos: Kasper Orthmann
Andersen, KAFoto/Naturturisme)

■ Ø-hop i Det Sydfynske Øhav
Rejs mellem øerne: Strynø, Lyø, Avernakø, Skarø, Drejø, Hjortø og, som noget nyt
nu også, Bjørnø på én billet. Start enten i Rudkøbing, Svendborg eller Faaborg, og
hop fra ø til ø i Det Sydfynske Øhav. Billetten gælder på Strynøfærgen, Højestene,
Faaborg III, Hjortøboen og Sea Hawk i op til syv dage, eller indtil du stiger af i
Rudkøbing, Svendborg eller Faaborg. www.øhop.dk
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Omøs nye traktorbus indviet

Igennem flere år har Omø Beboer- &
Grundejerforening arbejdet på at
få etableret en eller anden form for
transport på øen for turister og andre
besøgende, dels fordi der stort set ikke
kommer turistbusser til øen, da de har
svært ved at komme rundt på Omøs
smalle og snoede veje, og dels pga.
en stadig stigende efterspørgsel efter

en sådan turistrundfart, som findes på
mange andre øer.
På øens åben ø-dag midt i maj kunne
Omø Beboer- & Grundejerforening så
under stor festivitas endelig indvie den
nye traktorbus, der består af en mindre
traktor, som trækker en vogn, der kan
tage op til 17 passagerer.
Traktor og vogn er godkendt og for-

sikret til persontransport og skal køres
af et frivilligt korps af øboere og fritidshusejere.
Vejen til, at man endelig kunne indvi
den nye traktorbus, har været bumpet,
snoet og med mange forhindringer og
udfordringer. Derfor var glæden også
så meget større, da man endelig kunne
klippe snoren og transportere de første
turister på en guidet rundtur på Omø.
Omø Beboer- & Grundejerforening
har bl.a. modtaget tilskud fra
Erhvervsministeriets Landdistriktspulje,
Landudvikling Slagelses Kwikpulje,
fonden Sparekassen Sjælland-Fyn
og Slagelse Kommune til projektet.
Yderligere oplysninger kan fås hos
Carsten Larsen tlf. 4090 7601 eller mail:
traktorbussen@gmail.com
Tekst og foto:
Dorthe Winther

Femø Jazz Festival overgiver sig aldrig
„I kan ikke slå os ihjel. Vi er en del
af jer selv.“ Sådan sang hippierne
tilbage i 1960’erne og 1970’erne, da
mændene havde langt hår, kvinderne røg pibe, og autoriteterne bare
skulle nedbrydes. Femø Jazz Festival
kan heller ikke slås ihjel – i år fylder
festivalen 50.
Historien om Femø Jazz Festival starter
i 1969, da den daværende kroejers søn,
Ulf Linder, holder en fødselsdagsfest på

kroen. Her bliver ideen om en festival på
Femø født.
Sidst i juli 1970 var der derfor hektisk aktivitet på den gamle gule kro.
Arrangørerne knoklede med at få alt på
plads. Men spørgsmålene var mange.
Ville der overhovedet komme nogen
gæster ud på den lille ø? Var der indkøbt
øl nok? Hvad med overnatning, mon
gæsterne tog telte med?
Den 15. august 1970 stillede en
ankomstkomité sig klar med blæsere på

Femø Havn. Femøsund gled ind i færgelejet, og ud myldrede et hav af gæster, der
skulle til jazz! Omkring 300 fandt vej til
den første jazzfestival. Bandet, der spillede det første år, blev senere til de kendte
Tante Tillie’s Fodvarmere, og de indtager
også festivalen i år.
Fuld af traditioner
Femø Jazz Festival har rødder i den
traditionelle jazz. Og derfor er det hvert
år musikere fra New Orleans, der udgør
ét af hovednavnene og underviser unge
talenter på Femø Masterclass, der giver
unge musikere mulighed for at få undervisning og afslutningsvis spille koncert
for festivalgæsterne.
Koncerterne foregår primært på festivalpladsen, men breder sig også ud på
øen, når der afholdes Street Parade, koncert i en af øboernes have og på havnen.
Femø Jazz Festival er fuld af traditioner,
og det er med respekt for dem, at festivalen i 2019 fejrer sit 50 års-jubilæum.
Foto: Ole Wilhelm Wagner
Tekst: Laura Bisted Jacobsen
Femø Jazz Festival løber i år af stablen
fra 30. juni - 4. august. Se programmet
på www.femoejazz.dk
✳
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Kort nyt

Få hjælp til
ejerskifte

Tine Tolstrup og Sarah Steinitz trækker fulde huse til foredrag om øerne.

Stor interesse for ø-foredrag
De har været i sognehuse, på biblioteker og kulturhuse. I større og mindre byer.
Halvvejs inde i 2019 melder geograf Tine Tolstrup og sociolog Sarah Steinitz, der sidste
år besøgte de 37 danske øer under overskriften „Ødyssén“, om overvældende interesse
for at høre mere om øerne. 17 foredrag for fulde huse er det blevet til i årets første
halvdel, og både i Odense, Aarhus og Aalborg har der været fuldstændigt udsolgt og
ventelister. I København blev man i første omgang nødt til at aflyse foredraget, fordi
lokalet var for lille.
Tilhørerne har været både unge og ældre, fortæller Sarah Steinitz.
– Der er mange, som godt kunne tænke sig at lære Danmark – og de danske øer
– bedre at kende. Og så dukker der typisk også nogle op, der godt kunne tænke sig at
spare lidt på flyrejserne og dyrke lokalferie mere, siger hun.
Endnu er der ikke fastlagt foredrag i efteråret, men Sarah Steinitz vil ikke afvise, at
der kommer en turné mere.

Lystfiskeri i Limfjorden

Fur og Venø er med i projekt, der skal
fremme turismemulighederne for lystfiskere. Det er Limfjordsrådet, der har taget
initiativ til projektet, som bl.a. er finansieret med midler fra LAG Småøerne.
På Fur og Venø er der valgt henholdsvis fire og to strandområder som lokkende fiskesteder. Der er igangsat etablering
af støttepunkter i form af opholdssteder,
grejadgang, renseplads og kølekapacitet –

alt sammen for at gøre det nemt for den
aktive lystfisker at komme i gang med
fjordens „frugter“.
Det er i første omgang havørredfiskeri,
som projektet ønsker at fremme – og
mulighederne for „bid“ er gode efter
udsagn fra de hav- og miljøbiologer, der
står bag projektet.
Som led i projektet er der allerede udarbejdet en guide for lystfiskere:

Matchmaking er en ny indsats på småøerne. Målet er at finde købere/forpagtere
til de landbrug og fødevarevirksomheder, som mangler nye kræfter til at
føre virksomheden videre, og nu søger
projektet deltagere. Nærmere bestemt
virksomhedsejere indenfor landbrug og
fødevareproduktion, som ønsker at sælge
eller bortforpagte deres landbrug eller
virksomhed inden for nærmeste fremtid
(0-3 år). Matchmaking er en del af projektet „Nye naboer – mere øliv“, der er et
samarbejde mellem Sammenslutningen
af Danske Småøer og LAG Småøerne.
Matchmaking-forløbet strækker sig fra
foråret 2019 til marts 2020. Det er gratis
at deltage og kræver kun, at man som
landmand eller virksomhedsejer lægger tid og kræfter i samarbejdet med
bosætningskonsulenten. Du kan finde
mere information om matchmaking på:
www.danske-smaaoer.dk under punktet
„Nye naboer – mere øliv“ eller kontakt
bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen
på tlf. 31 51 62 51 eller anja@danskesmaaoer.dk
✴
Lystfiskeri i Limfjorden, hvor fiskestederne er vist. Yderligere hjælpemateriale
i form af designtips til skiltning, tips
til etablering af nødvendige faciliteter i
forbindelse med overnatningssteder osv.
stiller projektet til rådighed for turistaktørerne på Fur og Venø.
I forbindelse med gratisfærge-perioder
på Fur og Venø i efteråret markedsføres
mulighederne for lystfiskerne. I de perioder er chancerne for at få havørreder på
krogene større.
På www.havorredlimfjorden.dk kan
interesserede læse mere om ide og planer
for projektet.
(Foto: Preben Friis/Tekst: Jan Bendix –
LAG Småøerne)

God
sommerferie
Sammenslutningen af
Danske Småøers sekretariat holder
lukket hele juli
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Øko-tjek til landmænd på småøer
Økologisk Landsforening og
Sammenslutningen af Danske
Småøer tilbyder øko-omlægningstjek til landmændene på syv af
Danmarks småøer. Økologisk
landbrug uden pesticider og kunstgødning er ofte lettere at få til at gå
i spænd med drikkevandsbeskyttelse og naturinteresser, og samtidig
er økologi en vej til at skabe bedre
økonomi i små produktioner og specialavl.
I dag er cirka 14 procent af danskernes
fødevarer økologiske. Det er verdens
højeste andel, og efterspørgslen på økologi vokser med tocifrede vækstrater. Og
selvom mange landmænd i de senere
år har fået øje på potentialet i økologi
og lagt om, så er der stadig behov for
flere økologiske landmænd i Danmark.
Sammenslutning af Danske Småøer og
Økologisk Landsforening samarbejder
om at tilbyde landmændene på de syv
småøer, som medvirker i projektet „Nye
naboer – mere ø-liv“, et gratis økoomlægningstjek.
– Vi har gennemført initiativet på
Omø og Agersø, hvor det er blevet taget
godt i mod af både landmændene og
andre beboere og gæster på øen. Økologi

er et vækstområde, og ud over miljøfordelene, så tror vi også på, at omlægningen af flere af ø-landbrugene kan føre
til erhvervsudvikling, højere indtjening,
gøre dem mere attraktive ved salg og
ikke mindst være med til at styrke øernes
grønne profil, siger Dorthe Winther, der
er formand for Sammenslutningen af
Danske Småøer.

Økologi er et vækstområde, og
ud over miljøfordelene, så tror
vi også på, at omlægningen af
flere af ø-landbrugene kan føre
til erhvervsudvikling, højere
indtjening, gøre dem mere
attraktive ved salg og ikke mindst
være med til at styrke øernes
grønne profil, siger Dorthe
Winther, der er formand for
Sammenslutningen
af Danske Småøer.
Slut med udgifter til sprøjtemidler
Poul-Erik Hansen er landmand med 40
hektar planteavl på Omø, som han siden

1. august 2018 har dyrket økologisk. For
Poul Erik har omlægningen været et
spørgsmål om at styrke økonomien i driften, gøre gården klar til generationsskifte
og bidrage til et renere miljø.
– Landbruget på Omø har en udfordring i, at gæssene æder en del af høsten.
Samtidig skal vi importere alt gødning
til de fem landbrug, da der ingen husdyr
er på øen. I økologisk planteavl kan jeg i
vid udstrækning dyrke min egen gødning
med blandt andet efterafgrøder, og på
grund af det højere tilskud til økologi
bliver driften mindre sårbar overfor både
gæssenes indhug i høsten, og de udsving,
der klimamæssigt er fra år til år. Samtidig
sparer jeg udgifterne til sprøjtemidler,
siger Poul-Erik Hansen.
I økologisk landbrug må der ikke
anvendes kunstgødning. Og selvom der
ingen gylle eller anden husdyrgødning
er på øen, så er Poul-Erik ikke bekymret
for, om han kan skaffe næringsstoffer nok
som økolog.
– Jeg har efterhånden hørt så meget
om muligheder i grøngødning, at jeg
tænker, det skal nok gå. Hvis jeg høster
20 eller 50 procent mindre, så må jeg tage
det med. Det er ikke mit mål at høste
mere end naboen. Samtidig er jeg 64 år,
og når jeg en dag skal overdrage gården

Jens Peter Hermansen (th.) er økologikonsulent i Økologisk Landsforening og ansvarlig for omlægningstjek hos landmænd i samarbejde med kommuner, landboforening og
nu Sammenslutningen af Danske Småøer.
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til næste generation, så er det måske
meget godt, at jeg har taget trækket med
økologi. Og så spiller det også lidt ind
at gavne miljøet og passe på vores drikkevand, siger Poul-Erik Hansen. Forud
for omlægningen til økologi fik Poul-Erik
lavet et øko-omlægningstjek af sin lokale
landbrugsrådgiver.
Gratis for øer og landmænd
Et økologisk omlægningstjek består i et
besøg af en landsbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden
gennemgår gårdens potentiale i en økolo-

gisk version – både i forhold til produktionsforhold og muligheder for afsætning.
– Det viser sig ofte, at mange kan få
en god forretning ud af en omlægning til
økologi. Producerer man i naturfølsomme områder, er det desuden ofte lettere
at få økologisk landbrug til at gå hånd
i hånd med diverse miljøkrav. På øer
med begrænsede muligheder for drikkevandsindvinding er landbrugsdrift uden
pesticider et oplagt værktøj til beskyttelse af drikkevandsressourcer, siger Jens
Peter Hermansen, økologikonsulent i
Økologisk Landsforening.

„Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne“
… er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.
De syv øer i projektet er:
Sejerø, Femø , Omø, Anholt, Strynø, Aarø, Endelave
Læs mere om projektet her: www.danske-smaaoer.dk og
www.lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer

Det er fonden for Økologisk
Landbrug, der finansierer omlægningstjekkene, som derfor er gratis både for
den enkelte landmand og for øerne. Når
initiativet er gennemført på de syv øer,
som er med i „Nye naboer – mere ø-liv“,
er det planen at tilbyde øko-tjek til landmændene på de øvrige 20 småøer.
Tekst og foto: Joachim Plaetner Kjeldsen/
Økologisk Landsforening

Kontakt:
Jens Peter Hermansen,
økologikonsulent, Økologisk
Landsforening, 61 97 49 10,
jph@okologi.dk

✴

Formanden mener:

Lettelser i planloven – også på de små øer?
For knapt to år siden trådte den moderniserede planlov i kraft. Den indeholder
en lang række ændringer, som ifølge
forligspartierne „giver kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre
muligheder for at skabe vækst og udvikling under fortsat hensyntagen til natur
og miljø“ (Erhvervsstyrelsen).
Ændringerne indebærer bl.a., at bygninger, der ikke længere er nødvendige
for driften af en landbrugsejendom eller
andre overflødiggjorte bygninger, uden
tilladelse kan tages i brug til håndværksog industrivirksomhed, mindre butikker,
liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og én bolig.
Nye muligheder for boliger på småøerne?
En af udvalget for Levedygtige
Landsbyers anbefalinger er, „at kommunerne i dialog med lokalsamfundet
vurderer boligbehovet i kommunens
landsbyer og understøtter en tilpasning
af udbuddet til den aktuelle efterspørgsel,
herunder ved at understøtte etablering af
et varieret udbud af leje- og andelsboliger
for bl.a. familier og ældre i landsbyerne“.
Fra næsten alle småøer lyder det sam-

stemmende, at der mangler boliger – og
gerne lejeboliger – til folk, der ønsker at
blive øboere. Denne anbefaling kombineret med ovenstående ændringer i planloven må da give os på småøerne muligheder for at skaffe nye boliger. Vi har på
mange øer overflødiggjorte bygninger
stående, som kunne indrettes til en bolig
til de folk, der gerne vil ud på en småø og
nyde naturen, roen og fællesskabet.
Men, men, men…
For der er jo ofte et „men“.
Forudsætningerne for etablering af en
bolig i bestående bygninger er, at der ikke
om- eller tilbygges i væsentligt omfang,
at bygningen ikke er opført inden for de
seneste fem år, og at bygningen ikke er
beliggende inden for klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder.
Og dermed falder den mulighed til jorden med et stort brag for langt de fleste
småøer. For nok er det vanskeligt at indrette en bolig i en overflødiggjort bygning
uden at ændre den væsentligt, men det,
der umuliggør, at boligen kan etableres,
er, at bygningen ikke må ligge inden for

strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen.
Langt de fleste øer har næsten hele
deres areal beliggende i kystnærhedszonen, som går derfra, hvor strandbeskyttelseszonen ophører (300 meter fra
kysten) og så tre kilometer ind på øen.
Og det er nok ikke særlig sandsynligt, at
kommunen udpeger udviklingsområder
i den enkelte øs kystnærhedszone, idet
udviklingsområder kun kan udpeges,
hvor der ikke er særlige landskabs-,
natur- eller miljøinteresser.
En sag for det nye Folketing
Den moderniserede planlov skal sammen
med naturbeskyttelsesloven, hvorunder
strandbeskyttelseslinjen hører, evalueres i
2020. Her må det være en sag for det nye
folketing at rette op på den skævvridning,
som umuliggør, at vi på småøerne kan
benytte os af at indrette boliger i overflødiggjorte ejendomme.
Dorthe Winther
✴
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„Luk øjnene – hvad ser du,
når jeg siger Femø?“

Liv Soelberg Andersen fra kommunikationsbureauet Publico gav deltagerne gode råd og kompetent sparring på workshoppen.

Kan vi få flere tilflyttere, hvis vi fortæller om vores ø til
de rette målgrupper, på den rette måde, via de rigtige
kanaler? Det undersøgte deltagerne fra de syv øer, der
er med i projektet „Nye naboer – mere øliv“ gennem en
weekend med fokus på bosætningskommunikation.
Giv et lokale fyldt af øboer hver et stykke papir, og bed dem om
at svare på spørgsmålet „Hvad er det bedste ved jeres ø?“. Du
kan nærmest høre blyanterne hvine henover de hvide ark.
„Naturen“, „fællesskab“, „skolen“, „frisk luft“, „nul logistik“,
„alle kender alle“, „at være betydningsfuld“, „at være medskaber“, „solnedgange- og opgange“, „fredelige strande“, „tryghed“,
„rigt foreningsliv“, „billige boliger“, „overskuelighed“, „færgeturen“.
De er slet ikke til at stoppe. Heller ikke denne dag i Kolding
med deltagerne i bosætningsprojektet „Nye naboer – mere øliv“.
De kom fra Endelave, Anholt, Sejerø, Femø, Strynø, Aarø og
Omø, og de havde alle lagt en blæsende færgetur bag sig for at
deltage i en weekend, der lige netop handlede om, at få fortalt
mulige tilflyttere om alle herlighederne.
Men hvordan skal man fortælle det? Hvorhenne? Hvornår og
til hvem? Det var straks sværere. Mange af deltagerne nikkede,
da bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen bød velkommen
og fastslog, at kommunikationsarbejdet ofte bliver lidt „ad hoc“.
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Man skriver en note på hjemmesiden, sender en pressemeddelelse til den lokale avis og laver et festligt opslag på Facebook,
men rykker det egentligt noget?
Kend målgruppen
Fra Aarhus kom udviklingschef i kommunikationsbureauet
Publico, Liv Soelberg Andersen, for at tale om strategisk kommunikation. Det lyder flot. Ligesom „branding“, men Liv skyndte
sig at afmontere deltagernes eventuelle skepsis ved at få det ned
på jorden.
– Strategisk kommunikation handler i bund og grund om at
finde ud af, hvem skal vide hvad, hvor, hvorfor og hvornår, fortalte hun.
Særligt spørgsmålet om hvem – altså målgruppen for kommunikation – blev vendt og drejet af både oplægsholdere og deltagere, for pointen stod klart: Hvis man taler til alle, taler man
til ingen. Det handler om at finde ud af, om man især vil have
seniorer eller børnefamilier til at flytte til, og kommunikere om
netop det, der giver værdi for dem via medier, som præcis den
målgruppe bruger.
Samtidig skal man turde skære ind til benet og ultrakort og
klart fortælle, hvad øen tilbyder. Uden nødvendigvis at have det
hele med.
– Hvis man virkelig skal have gennemslagskraft, så skal det

tiltrække nogle, men frastøde nogle andre. Man skal turde at
have røv i bukserne til at sige: Det her har vi, pointerede Liv
Soelberg Andersen.
Find det unikke
Så var der „branding“. Et bolsjeord, som mange reklame- og
kommunaldirektører ynder at tage i deres mund. Men hvad kan
småøerne bruge det til?
– Luk øjnene, og tænk på New York. Hvad ser I? sagde Liv
Soelberg Andersen ud i lokalet for at anskueliggøre for deltagerne, at et sted kan være et „brand“.
– Og hvad er det, målgruppen skal se, når vi siger: Endelave
eller Femø? Spurgte hun så.
Det handler om at få skabt en kernefortælling om øen. En
positiv grundhistorie, som er så kort, at man vil kunne nå at
fortælle den på en elevatortur, og så simpel, at et barn vil kunne
forstå den.
– Hos os har vi et godt akutberedskab, et bredt foreningsliv
og et børnefællesskab, prøvede en deltager, hvortil Liv svarede:
– Det er en flot liste, men hvis du skal skabe drømme i mig,
skal du omsætte den liste til en fortælling.
Samtidig diskuterede deltagerne ivrigt, om redningshelikoptere og akutberedskab er værd at fremhæve som det første.
Oplægsholderen var skeptisk.
– Når man italesætter, at hjælpen er nær og på den måde har
travlt med at afkræfte et problem, kan folk pludselig se det.
Kommunikation gør det ikke alene
Det tager tid at skabe en stærk fortælling om sin ø, understregede Liv Soelberg Andersen flere gange i løbet af sit oplæg.
Horsens transformerede sig ikke fra fængselsby til moderne
kulturmekka i løbet af en nat. Man skal igen og igen fortælle om
det helt særlige ved netop denne ø.
– Vi bliver trætte af at fortælle historien, før målgruppen
bliver trætte af at høre den, som Liv Soelberg Andersen udtrykte
det.
Samtidig skal man være klar over, at kommunikation kun er
ét af de midler, man kan bruge til at få flere til at flytte til, pointerede hun.
– Kommunikation kan skabe kendskab til øen og flytte på
dens omdømme, men man kan ikke få flere færgeafgange eller
flere nye boliger med kommunikation.

Hvad fik deltagerne med?
Rie Lykke Aagaard, Strynø
– Vi er blevet presset til at
bestemme os for, hvem det er,
vi vil have, der skal flytte til.
På Strynø har vi en vuggestue,
en børnehave og en skole, og
det er der ikke nogen af de
andre øer omkring os, der har,
så det er oplagt, at vi går efter
børnefamilierne.

Inge Lise Bisted, Femø
– Det vigtigste, jeg har fået
med er, at vi skal være skarpe
på vores målgruppe. Det nytter
ikke noget, at vi tror, at vi kan
henvende os til alle.

Peter Rasmussen, Sejerø
– Det vi tager med fra kurset
er, at vi vil gå målrettet efter
børnefamilierne. Ikke fordi andre
ikke er velkomne, men vi vil lave
et scenarie, hvor man, hvis man
går ind på Sejerøs hjemmeside,
kan se en børnefamilie og nogle
seniorer.

„Nye naboer – mere øliv er et bosætningsprojekt“, der gennemføres
i samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og
LAG Småøerne. Se slides og materiale fra workshoppen på
www.danske-smaaoer.dk/projekter/nye-naboer/
Tekst og foto:
Lene Halmø Terkelsen, journalist
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Sommerhilsen fra
småøernes aktionsgruppe
Det er sommer. Det er tid til sommergæster og ø-festivaler. Det er
højsæson i turismebranchen, og det
er nu ø-livet udfolder sig allermest
udadvendt. Vi benytter lejligheden
til at kikke ind ad.
Vi er småøernes lokale aktionsgruppe:
LAG Småøerne. Vi er en del af en stor,
europæisk familie med 2.500 LAGforeninger (der alle arbejder efter samme
regelsæt og samme principper). Men vi
er først og fremmest en ø-forening. På
vegne af vores medlemmer gør vi, hvad vi
kan, for at hjælpe med penge og viden og
debat på så mange af de 27 småøer som
muligt.
Vi gør det indenfor rammer, som er
udstukket af EU og Erhvervsstyrelsen.
Den struktur er blevet sammenlignet med
franchising. Altså, at vi som ø-forening er
underlagt et meget stramt koncept, som
vi skal handle indenfor. Og det er rigtigt.
Vores opgave er så at få det bedst mulige
ud af det.
Det gør vi ved at sende EU-penge
videre til ø-projekter. Men det er kun
et af de værktøjer, vi bruger. Vi deltager
også selv i projekter. Lige nu driver vi
det det store bosætningsprojekt „Nye
naboer – mere ø-liv“ sammen med
Sammenslutningen af Danske Småøer.
Projekt Nye naboer
Vores koordinator (Morten) arbejder i
projektet sammen med Anja, der er vores
bosætningskonsulent, og Lise, der er projektleder (og til daglig sekretariatsleder i
Ø-sammenslutningen). I projektets styregruppe har vores formand (Søren) en
plads sammen med bl.a. Dorthe, formand
for Ø-sammenslutningen.
Vi bruger tid og kræfter i projektet,
fordi vi gerne vil støtte bosætningsarbej-

det på øerne. (Det besluttede vi at gøre
allerede i 2014, da vi lavede vores LAGstrategi). Men vi er også med i projektet,
fordi det giver os en chance for at få et
samarbejde med beboerforeninger og
bosætningsgrupper og på den måde lære
endnu flere øboere og ø-foreninger at
kende. Projektet giver os også nye muligheder for at hjælpe på øerne.
Attraktive øer og attraktivt ø-liv
Udover alle vores LAG-projekter er vi
også med til at sætte en ø-dagsorden
ved at arrangere seminarer, temamøder
m.m. Senest har vi haft et temamøde om
„Småøerne for fremtiden: Bosætning,
synlighed og ø-planer“. Vi lagde op til
debat om, hvad vi kan gøre for, at vores
øer kan blive mere synlige, gæstfrie og
attraktive i fremtiden.
Debatten kom bl.a. til at handle om
øernes muligheder for at skabe et godt
samarbejde med kommunen: Hvad kan
der gøres for at samarbejdet ikke alene
bliver en kampplads (om færger, ældrepleje osv.), men også en platform for
udvikling og fællesskab? Repræsentanter
fra Esbjerg, Odder, Slagelse og Horsens
kommuner deltog i mødet.
Som man kan læse i Anjas klumme
her i bladet på side 10, kom debatten
også til at handle om alle de ulønnede
arbejdstimer, som mange øboere lægger
i ø-foreningerne og i ø-arbejdet i det
hele taget. Og hvad denne store mængde
ulønnet arbejde betyder for tilflyttere, for
trivslen og for samarbejdet på øen.
Turismedebat
Vores næste arrangement er en event på
Folkemødet på Bornholm. Her tager vi
en debat om ø- og kystturisme. Flere og
flere turister opsøger de små, kystnære
lokalsamfund, og turismen kan ses som

en gevinst for lokalsamfundet. Men turismen slider også på de lokale ressourcer
og skaber forstyrrelse i de små samfund. I
sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som „over-turisme“.
Vi kalder debatten „Turisme i
Kystdanmark: Plus/minus“. Og vi har
sammensat et panel med folk fra bl.a.
VisitDenmark, Dansk Erhvervs sektion for turisme og oplevelsesøkonomi,
Realdania og Sammenslutningen af
Danske Småøer.
Vi har lyst til at tage denne debat,
fordi vi fordeler en stor del af vores LAGpenge til turismeprojekter. Nu vil vi gerne
drøfte, om vi gør det rigtige, om vi er på
rette spor eller om ø-turismen skal have
en anden retning?
Ø-planer, folkeeje og festivaler
Lige nu er vi også involveret i aktiviteter,
der handler om at skabe nye ø-udviklingsplaner. Og vi er engageret i at skabe
gode betingelser for de foreningsejede
ø-købmænd og andre folkeejede virksomheder på småøerne. Nå ja, og så er
vi hele tiden på jagt efter penge, der kan
gøre gavn på småøerne: Vi hjælper med
fundraising og skaber kontakter til fonde
m.m.
I et lille hjørne af vores farverige
palet interesserer vi os også for alle de
festivaler, der de næste uger sætter kulør
på ø-livet. Der kommer nye til i år: Venø
Festival, OpenAir Sejerø m.fl.
Her er der rig mulighed for at opleve
ø-livet i koncentreret form. Et destillat af
ø-liv. Nyd det. Nyd sommeren. Vi ses til
august.
Tekst: Morten Priesholm,
projektkoordinator, og Søren Noes,
formand, hos LAG Småøerne

Turister er en gevinst for småøerne, men de slider også de lokale ressourcer og skaber forstyrrelser i de små samfund. På Folkemødet inviterer LAG Småøerne til debat om
turisme. Foto: Kasper Orthmann Andersen, (KAFoto/Naturturisme).
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Få besøg af en stjernekok

Karin Fredskild (tv.) fra Mandø Bed & Breakfast fik inspiration fra kokken Kamilla Seidler og konceptudvikler Joachim Høiland, da hun havde besøg af FOOD.

Food Organisation of Denmark
tilbyder med deres rådgivende rejsehold sparring og ny inspiration til
spisesteder, der ønsker at styrke den
kulinariske kvalitet.
Hos Café Mandøpigen på Mandø Bed
& Breakfast fik man i april kompetent
besøg i køkkenet af en kok og en konceptudvikler. Tilsammen udgjorde de to
det rejsehold, som Food Organisation
of Denmark sender ud til spisesteder,
der ønsker sparring og inspiration til at
udvikle deres forretning. Målet med projektet er at styrke kvaliteten af de madoplevelser, man tilbyder gæsterne, fortæller
direktør i FOOD, Pelle Øby Andersen.
– Vi tager udgangspunkt i det enkelte
sted og de ønsker og udfordringer, som er
netop der. Det kan fx være hjælp til justeringer på menukortet eller til at skærpe
stedets profil. Vi kan se forretningen
udefra og få øje på nogle nye muligheder,
fortæller han.
Besøget varer typisk to-fire dage, og
forud går en grundig samtale om bl.a.
ambitioner, ressourcer og ønsker til forandring. Rejseholdet har skiftende besæt-

ning, men består som udgangspunkt af
en kok og person med forstand på kommunikation og økonomi, der kan hjælpe
med bl.a. markedsføring.
Kokkene er på højt niveau, og to af de
tilknyttede kokke har bl.a. været køkkenchefer på Michelin-restauranter, fortæller
Pelle Øby Andersen.
– Man får altid et madfagligt indspark
på højt niveau, lover han.
Nye rutiner
For Karin Fredskild fra Mandø Bed &
Breakfast gav de tre dages gæstevisit godt
udbytte. Generelt var rejseholdet glade
for mad og omgivelser i cafeen, men hun
fik alligevel ny inspiration.
– Jeg fik nogle konkrete fif til nye
arbejdsgange, men også til hvordan jeg i
højere grad kan pirre gæsternes smagsløg
og gøre mine platter bedre, fortæller
Karin, der bl.a. skiftede den købte dressing og pesto ud med hjemmelavede
varianter på opfordring fra kokken.
Samtidig fik hun også hjælp til at
etablere en Instagram-profil for stedet, og
rejseholdsbesøget gav også omtale i lokale
medier. Karin Fredskild kan anbefale rej-

seholdet til andre, men hun understreger,
at man skal have et åbent sind, være villig
til at ændre på sine rutiner og afsætte tid
til besøget.
At FOOD-projektet tager ud til øerne
sker på opfordring fra Sammenslutningen
af Danske Småøer, og Pelle Øby
Andersen håber at høre fra spisesteder
på andre øer, som kunne tænke sig at få
besøg af rejseholdet.
Foto: Colin Seymour
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist

Kort om rejseholdet:
Hvem kan være med?
Små og mellemstore spisesteder.
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage, men man skal
være villig til at investere sin tid.
Vil du vide mere?
Så kontakt direktør i FOOD Pelle Øby
Andersen på pelle@thefoodproject.dk
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Tak for debatten!

Engagerede ø-repræsentanter ved årets generalforsamling.

Hvordan sikrer vi øernes grundvand i fremtiden? Hvad gør vi
ved svindel med papegøjeplader
på færgerne? Og hvilken rolle skal
Ø-sammenslutningen egentlig spille
for småøerne? Der var masser af
gode diskussioner på årets generalforsamling i Sammenslutningen af
Danske Småøer den 24.-26. maj på
Sejerø.
- Det er forbudt at falde i søvn, manede
formand Dorthe Winther, da hun
indledte den 46. generalforsamling i
Sammenslutningen af Danske Småøer
med et stort smil.
Der var da heller ingen af de mere
end 50 deltagere, der så meget som glippede med øjnene undervejs i formandens
beretning og de drøftelser, som fulgte.
Tværtimod. Efter formandens beretning,
der bl.a. fokuserede på boligudfordringer,
bølgede snakken.
20 medlemsøer var repræsenteret ved
generalforsamlingen, og alle repræsentanter havde hver især forud diskuteret
bestyrelsens forslag i deres beboerforeninger.
Første forslag gik på, om
Ø-sammenslutningen skal arbejde for,
at fjernøer – dvs. de øer, der har mere
end 50 minutters sejlads – skal have øget
tilskud, så færgefarten bliver gratis.
Meningerne var delte.
– Det er fint at prøve i en afgrænset
periode, så kan vi se, om det har effekt,
lød det fra en af ø-repræsentanterne.
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– Vi skal ikke gøre forskel på øerne,
men blive ved med at punke de politikere, der har lovet os landevejsprincippet,
sagde en anden, der blev bakket op af en
ø-repræsentant, som mente, at et tilskud
ville blive „et holdkæftbolsje“ til øerne.
Forslaget blev ikke vedtaget, og
indvendingerne gik især på, at
Ø-sammenslutningen skal arbejde for
samtlige småøers sag – ikke kun udvalgte
– og heller ikke lade sig nøjes med mindre end fuld implementering af landvejsprincippet.
Flere indsatsområder
Skal ø-støtten til landmænd differentieres, så der tildeles et ekstra ø-tilskud,
hvis ejere eller forpagtere dyrker jorden
pesticidfrit? Sådan lød et andet forslag
begrundet i småøernes sårbare natur,
biodiversiteten og beskyttelsen af grundvandet. Det førte til en diskussion om
Ø-sammenslutningens rolle: Skal vi være
politiske? Er alt, hvad vi arbejder for i
grunden ikke politik? Vil denne type
spørgsmål splitte sammenslutningen?
Eller er det med til at skærpe dens profil
i positiv retning? Som følge af diskussio-

nerne blev der fremsat et nyt forslag om,
at Ø-sammenslutningen arbejder for øget
hensyn til en sårbar natur, biodiversitet
og grundvand. Forslaget blev vedtaget
med 19 ud af 20 stemmer. Andre indsatsområder blev: Bosætning, muligheder for
boliger i landzonen, landevejsprincippet,
sundheds- og lægesituationen, offentlig
transport i forlængelse af færgesejlads og
lånemuligheder for boliger og erhverv.
Undervejs blev der delt masser af viden
på tværs af øerne. Blandt andet om bredbåndsleverandører, og hvordan man kan
komme problemerne med misbrug af
papegøjeplader på færgerne til livs.
En glad formand sluttede af, inden
deltagerne strøg ud i solskinnet.
– Tak for debatten. Der er blevet
krydset klinger og diskuteret, præcis
som vi ønskede i bestyrelsen. Jeg synes,
I er supergode ø-repræsentanter, sagde
Dorthe Winther.
Foto: Lise Thillemann Sørensen
Tekst: Lene Halmø Terkelsen, journalist
Læs hele formandens beretning på
https://danske-smaaoer.dk/

		
		Generalforsamlingen kort
• Rotation. Orø og Mandø trådte ud af bestyrelsen, og ind kom Hjarnø og Hjortø.
• Budget. Regnskabet viste et overskud på 40.232 kroner.
• Næstformand. Ove Axelsen (Egholm) genopstillede som næstformand og blev
		valgt.
• Gensyn. Den næste generalforsamling bliver 15.-17. maj 2020 på Fur.

Høj sol over Sejerø
Sejerøboerne havde lagt et flot program for gæsterne fra Ø-sammenslutningen. Blandet andet med en guidet tur rundt
på udvalgte steder på øen.

Sejerø tog sig ud fra den smukkeste side, da Sammenslutningen af Danske Småøer
holdt generalforsamling på øen i maj.

Sejerøs vandværk fra 2017 var et af stoppene på rundturen. Her fik gæsterne en
grundig introduktion til fordelene ved det nye værk, der bl.a. har øget sandsynligheden for at finde utætheder og mindsket svind betydeligt. Grundvandet på Sejerø er
meget salt, og værket er et af de få i Danmark, der er udstyret med et afsaltningsanlæg, som sænker indholdet af salt i drikkevandet. Efter rundvisningen nød gæsterne
udsigten fra vandværkets tag.

Weekenden bød på masser af sparring mellem ø-repræsentanter, der efter generalforsamlingen besøgte bl.a. Sejerø Kulturhus og Museum og havnen, inden de lørdag
aften tog til fest med både spillemandsmusik, operaarier og taler.
Der skal mere liv på havnen på Sejerø, og gennem flere år har kræfter på øen arbejdet med planerne for et ø-hus. Grundigt forarbejde har ført til, at Realdania har
bevilget 5 millioner til projektet, og tegningerne er klar, men man venter lige nu på
sagsbehandling ift. til strandbeskyttelseslinjen i Kystdirektoratet – og har gjort det i
snart et år, fortalte Jens Thomassen, da han introducerede planerne for gæsterne.

Den tidligere formand for Ø-sammenslutningen, Henry Larsen fra Sejerø, viste
rundt i kirken og underholdt som både violinist og rimsmed under aftenens middag.

Foto: Lise Thillemann Sørensen
og Lene Halmø Terkelsen
Sejerø ligger godt en times sejlads fra Havnsø ved Kalundborg. Øen er 12,4 kvadratkilometer og har ifølge den seneste optælling 336 beboere.
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Egholm vinder Stilhedsprisen 2019
For få måneder siden var der ikke
mange på Egholm, der kendte
foreningen „Vi Elsker Stilhed“, men
det er der nu.
En dag tikkede der nemlig en mail ind
med teksten: Egholm er indstillet til
årets stilhedspris. Hvad pokker, tænkte
vi. Hvad er det for noget? Det viste
sig, at der findes en landsdækkende
forening, som hvert år uddeler årets
Stilhedspris. Sidste år vandt Rødovre
Centrum for deres stilleområder og for
ikke at spille musik i det offentlige rum
i centret.
I år blev det så Egholm, der vandt. I
tæt kamp med bl.a. DSB’s stillekupeer,
men vi trak fra til sidst. Prisen blev
overrakt den 28. april i forbindelse
med vores nye familiefestival, som
arrangeres af foreningen „Egholmmotorvejen – nej tak!“.
Formanden for foreningen „Vi
Elsker Stilhed“ havde taget turen fra
Sjælland til Egholm for at overrække
prisen, som består af en glasfigur og et
emblem på et stykke træ.
Formanden sagde bl.a. med henvisning til protesterne mod en motorvej
over Egholm:
„Vi uddeler Stilhedsprisen for at
hylde dem, der hjælper med at bevare
og fremme den naturlige stilhed. Dem,
der gør en ekstraordinær indsats. Dem,
der tør lave noget larm for at få noget
ro.
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Glade vindere fra Egholm

Det kræver stort arbejde, stor tålmodighed og stor lungekapacitet at
råbe politikerne op. Og I bliver utrætteligt ved. I har min største respekt“.
Efter overrækkelsen lod vi trofæerne
gå på omgang blandt festivaldeltagerne,
så alle kunne løfte dem, som om det
var et VM, vi havde vundet. Efter vi
officielt er blevet stilleområde, har vi
overvejet at sætte skilte op, hvor vi
beder turisterne om at gå forsigtigt og
lydløst rundt på øen. De politikere,
som ønsker at plastre øen til med en
støjende motorvej, mener vi, burde vise
øen den respekt, at de stiller træskoene
på Aalborgsiden.

Vi har fået lov at have priserne stående på vores lokale restaurant, Kronborg.
Hele Kronborgs omsætning under festivalen blev i øvrigt givet til foreningen
„Egholms Venner“, som i øjeblikket har
en del udgifter til jurister, der er i gang
med forberedelserne af et evt. sagsanlæg mod Miljøstyrelsen. Sagsanlægget
skyldes, at styrelsen nægter at udvide
fuglebeskyttelsesområdet på Egholm
til at dække hele det område, hvor de
Lysbugede knortegæs opholder sig om
vinteren.
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