
08/04/2019 17.24(1) Landsbyklyngen "Landet mellem byerne" - Noter

Side 1 af 11https://www.facebook.com/notes/landsbyklyngen-landet-mellem-byerne/opsamling-på-kaffemøderne-i-landsbyklyngen/312558972856905/

LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2018 13 læsninger

Opsamling på Kaffemøderne i
Landsbyklyngen

Kaffemødet i Vinstrup:

Hvilke 2 ord ville I sætte på jeres lokalområde – og hvorfor? 

Natur og smukt 

Stilhed 

Overskuelighed 

Muligheder (for at forbedre Fuglebjerg, især) 

Videre snak om at bo i klyngen:  

Når man bor her, så kommer man enten fra Vinstrup eller også så kommer man fra 
København. Vi er gode til at tage imod nye 

Tilgængelighed til naturen er ofte et lukket land – dog er søen (Tystrup Sø) tilgængeligt 
fordi det er Naturstyrelsens. Og de sikrer (i forskelligt omfang) stier til søen. 

Det handler også om at kende til reglerne for jagt og opdræt 

Også at nogle godt kan komme op som feks trampestier, og så feks ikke pløje helt ned til 
vandet og derved skabe en bræmme 

Det kræver også en god dialog med lodsejeren – og nok noget kompensation 

Lugt: Det lugter i perioder på landet – og det skal københavnerne også lige lære 

Det handler om gensidighed, om gensidig respekt for hinanden. Det er grundstenen 

Tilflyttere: 

Giver energi i bylauget 

Tænker nye tanker (som at sætte lys op i gaden) 

Lægger mærke til området på  en ny måde 

Landsbyklyngen burde have et fokus på hvordan forbindelsen mellem os der bor i 
klyngen kan forbedres 

Det handler om en fælles forståelse af bevarelsen af livet på landet. Og det kræver 
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samarbejde, så der kan samles ressourcer. Samarbejde mellem feks:  

Naturstyrelsen 

Kommunen 

Lokalområdet/klyngen 

Erhvervslivet 

… med fokus på hvem der har ansvaret for hvad og hvordan potentialerne kan foldes endnu 
mere ud. Feks autocampers – kunne der gøres mere for dem? De er allerede i området og 
bruger pt. de almindelige p-pladser. 

Oplever lokalområderne forskelligt: Har barn i skolen i Sandved og har indtrykket af et 
rigtigt aktivt lokalsamfund – der er rigtig godt med liv. Og det kunne borgerne i 
Vinstrup godt blive inspireret af! 

Der er også en opgivenhed hos de meget aktive borgere i landområderne pga 
centraliseringen hos kommunen. Den skude skal vendes! 

Kirkerne:  

Bruges ikke så meget 

Udfordringer mere flere af bygningerne (kondens, skimmel, borebiller) 

Hørhaven: Lavet en isbutik med selvbetjening, fungerer rigtig godt (også været en god 
sommer). Eksempel på at gribe de muligheder der er bla. pga. områdets natur 

På samme måde ville eksempelvis et mindre område med sommerhuse i Tystrup-
Vinstrup område have givet grundlaget for feks en købmand og bager 

Traditioner – hvilke og hvordan? 

Vinstrup: Bylauget er primus motor og står for: 

Vinsmagninger 

Fællesspisning 

Loppemarked 

Fastelavn 

Høstfest  

Der er svingende tilslutning, men en rigtig god måde for nytilflyttere at komme ind i 
lokalområdet, da man så mødes til arrangementerne  
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Sandved: Der har været tradition for Skt Hans fest, sommerfest, traktortræk mm, men det pt 
i et meget mindre omfang, da energien er ebbet ud. Nu forsøger flere at samle flere for at feks 
lave Skt Hans fest >> Spejdere, Borgerforeningen, Mødestedet og Idrætsforeningen 

Fuglebjerg:  

Samme tendens som i Sandved – dog har der historisk set været tradition for at 
fastholde traditioner og have et fællesskab om at få noget til at ske. Eksempelvis blev 
hallen i byen bygget af borgere, forenings- og erhvervsliv i fællesskab 

Byfesten: 

Har det svært 

Kører over 4 dage og har mange aktiviteter 

Er nok slået for stort op? 

Har være en samlede begivenhed for hele klyngeområdet (+ mere) 

Tænke byfest på ny: 

Bredere involvering – få flere generationer med 

Nye tiltag 

Kortere tidsrum – feks 2 dage 

Fokus på tivoli og musik? Gør det lidt smallere 

Det mangler en helt lokal tradition, der favner over et større område. Tavlen skal viskes ren 
og der skal tænkes nyt. Kunne der tænkes i 4 emner som Mad, Kultur, Musik & 
Diskusssion/Dialoger? Varighed: 1 dag. Finde fra til et lokalt forankret formål, et formål hvor 
grobunden er lokal og derved særegen for området. 

Potentialer i området: 

Andelsnyttehaver ”4H for voksne” at dyrke noget i fællesskab 

Havedeling mellem naboer 

Sankesti med frugttræer, buske, bær  En ide som Lokalrådet for Næstved Vestegn har 
arbejdet med tidligere). Det kunne måske blive en del af Fodsporet? Tidligere har 
lokalrådet oplevet at ideen blev skudt ned af kommunen 

Lave et bogbytteskab i Tornemark, Fuglebjerg og Sandved 

Lave en byttebiks i et tomt butikslokale baseret på frivillig arbejdskraft 

Søen rundt cykelløb, 1 x år. (har vist været en tradition) 
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Nye tiltag: Brug spejderne noget mere.  

Motions- el orienteringsløb i skovene.  

Mountainbike cykelløb.  

Aktiviteter på søen 

Kaffemødet i Fuglebjerg

Opsamling fra gruppe 1

Hvilke 2 ord ville I sætte på jeres lokalområde – og hvorfor?  

Natur 

Kystnært 

Skove 

Søerne 

Tilgængelighed – sådan som det er muligt. Det er ok med de begrænsninger, der er 

Naturstyrelsens naturstier og kløverstierne er gode 

Naturstier 

Kirkestier  

Fodsporet – godt at cykle på og der er også shelter og madpakkehus 

Fuglebjerg: Stedet for de daglige indkøb – dog ikke alle. Feks mangler der et 
byggemarked nu 

Forsamlingshuset – det er godt og ellers er der kroen eller Kulturladen eller hallen 

Jægerpubben – den er lige genåbnet og sat i stand. Købt af 4 yngre mennesker 

Søerne og Bisserup – det er det, vi viser frem for gæsterne 

Den Lille Prins (Skulptur ved Biblioteket i Fuglebjerg) – den er så fin. Men mange 
kender ikke historien bag – måske burde historien formidles via et ’fortælletræ’? Nogle 
bruger den også som legested, men det kan den ikke holde til.  

Status på den nye skaterbane (Fuglebjerg Multibane) er, at etape 1 er etableret og at der 
mangler midler til den næste.  

Der er i Fuglebjerg mange velfungerende foreninger – men der mangler unge eller nye 
kræfter til at tage over. For mange år siden byggede vi hallen sammen men de unge i dag vil 
første spørge, hvad de får ud af det. Det er svært at rekruttere den frivillige arbejdskraft i dag. 
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Tilflyttere 

Mange tilflyttere holder sig for sig selv 

Det at svært at blive en del af fællesskabet, hvis man ikke er interesseret i sport 

Der er ingen ’Velkomstambassadører’ – det kunne der godt være. Feks også med det 
nybyggede kvarter 

Man kan bo i Fuglebjerg i mange år uden at kende hinanden – som en der havde boet på 
vejen i 27 år uden at kende alle på villavejen 

En tendens til lukkethed og passen på sig selv – men det handler også at tage initiativer 
selv 

Som tilflytter er det svært at blive en del af fællesskabet 

Sandved: Børn er store ’lokalsamfunds-integratorer’ – er en god indgang ind i det sociale 
fællesskab. Når de flytter, er der ligesom et ’slip’ i at have ’fingeren på pulsen’. 

Foreninger 

De kan være meget sammenspiste 

De kan have svært ved at lukke nye ind i bestyrelsesarbejdet 

Foreningerne skal åbne mere op og tage imod nye folk 

Også en måde at hverve nye medlemmer på 

Husk at tage naboen med – og tal sammen 

Lave en intro til nye tilflyttere – Spise sammen og lign. Bylauget har talt om at gøre det, 
men har ikke kunne finde frem til præcist hvem, der er de nye tilflyttere (navne og 
adresser) 

Mødesteder 

Kunne være fint med en sangaften om ugen 

Noget for pensionister der ikke er på plejehjemmet 

Drøftelse af hvordan plejehjemmet evt kunne bruget til mere… 

Kulturladen er oplagt til sangaften 

Et sted at mødes uden en dyr husleje! Det mangler der i Fuglebjerg, et sted med gode 
faciliteter – feks kører Kroen i Glumsø rigtig godt 

Som et nyt initiativ er der fællesspisning i Forsamlingshuset. Ny tradition i byen 
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Kirkerne bruges som mødesteder. Fuglebjerg Kirke til mange nye tiltag med koncerter, 
feks ’Fangekoret’. At bruge dem som koncertsteder er noget, der især er kommet det 
sidste par år.  

Traditioner 

Traditioner i Fuglebjerg i dag:  

Byfesten – der pt er ved at dø 

Brugens Grillfest 

Juletræ i forsamlingshuset 

Om Byfesten: 

Ingen kan løfte den 

Længden på byfesten: Nogle synes 4 dage er for meget, andre at det er passende 

Nytilflyttere: Havde ikke set at der var byfest, manglende bannere mv i byen 

Før i tiden bakkede foreningerne op i langt højere grad 

Nyt kunne være: 

Færre dage 

Få gang i optoget igen 

Få fat i det gode tivoli 

Opkrævning for brug af pladsen 

Finde de rigtige mennesker til at drive byfesten 

Kulturladen: 

3 musikaftner om vinteren 

Måske for dyrt men der er også mad 

Potentialer 

Kulturladen: Mangler midler til at få aktiviteter sat op, måske skal der en anden 
organisering til for at kunne søge midler? 

Forsamlingshuset: Kan det bruges til flere eller andre arrangementer? 

Unødig konkurrence mellem Kulturladen og Forsamlingshuset? 

Få et bedre overblik over arrangementer 
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Jægerpubben: 

Kører godt 

Arrangementer op til 150 pers 

Lejes ud til mange ting 

Muligheder på stedet 

Man må selv tage mad med 

Udviklingshuset: Et aktiv der kan bruges langt mere 

Bylauget har pt en meget lille bestyrelse og de har arbejdet med at få skabt et overblik 
over aktiviteter i området >> har kan kalenderfunktionen i den kommende hjemmeside 
for landsbyklyngen være løsningen 

LOF: Få fat i dem og få dem til at lave noget her – det holder ikke at LOF kun er i 
Næstved pga busforbindelserne. Og slet ikke i den mørke tid. 

Kan man bruge erfaringerne fra ’Mødestedet’ i Sandved til noget?: 

Opstaret med et fælles møde med alle aktørene, dvs bredt i lokalområdet 

Afholder fastelavn og skt. Hans 

Brugen af Mødestedet går lidt i forskellige retninger men når bredt ud og med et skridt 
af gangen, bliver enderne samlet 

Generelt i området: Udfordringer med den kollektive trafik og nedskæringerne på det 

Sideskift 

Opsamling fra gruppe 2:  

Lokalområdet beskrevet med ’2 ord’  

God infrastruktur  

Tæt på naturen  

God Brugs  

Nemt at falde til   

Godt modtaget (ny tilflytter)  

’5-vejs by’ (med reference til de 5 veje der fører ind Fuglebjerg – stjerneudskiftningen)  

Naturen  

Mødesteder er der flere af  
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Naturperler (man mangler formidling heraf)  

Særlige kvaliteter ved lokalområdet  

Naturen – sammenhold   

Traditioner  

Byfest (for hele lokalområdet) Truet pga. stort frafald blandt de frivillige. Skal nytænkes.   

Loppemarkeder hvert år. Nogle er permanente, andre hver md. Og atter andre 1 x år.   

Syng dansk i Kulurladen.   

Lucia-optog i Fuglebjerg kirke.   

Sandved: Sankt Hans Fest.   

Fremtiden: Mange aktiviteter lukker ned efter 2-3 år.   

Hvis byfesten skal fortsætte, skal den nytænkes. Mindre ambitiøs og færre dage. Nye frivillige 
skal rekrutteres.   

Idé til nye tiltag:  

Bøgernes dag.   

Loppedag.   

Ønsker til nye traditioner og ressourcer i forhold hertil:   

Musik  

Loppemarkeder   

Markeder med lokalt producerede produkter fra bl.a. gårdbutikker  

Tombola  

Spiseklub / spisesteder  

Madlavning i det fri – evt. på råvarer samlet i naturen  

Messe (hvert 2. år i Fuglebjerghallen – er dyr).   

Lions har lokalafdeling  

Panzer-museet har specialbutik  
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Julemarked (idé)  

Kaffemødet i Sandved

Hvilke 2 ord ville I sætte på jeres lokalområde – og hvorfor? 

Energibevidst  - varmen kommer fra solceller og mange har det også privat 

Natur 

Tæt på at være selvforsynende – feks er her mange vindmøller 

Særegenhed 

Aktivt idræts- og sportsliv – feks en aktiv løbeklub der er meget populær 

Idræt og sundhed: Nu også yoga og jumping fitness 

Bæredygtighed i praksis – nogle bruger feks regnvand til toiletskyld 

Mange små foreninger i området, der ’arbejder i deres egen hønsegårde’. Der har været 
brugt og bruges meget energi på det – men man især de ældre giver også op nu 

Der mangler unge til at tage over ifht det frivillige arbejde 

Fokus på at landsbyklyngen skal gøre det mere attraktivt at blive i området og dyrke sin 
fritidsaktiviteter der også. ’Der skal være nok til at samle et fodboldhold’ 

Gøre det mere spændende at bo her – gøre det mere attraktivt i tættere rammer 

Der er tæt sammenhold i Sandved 

Naturen: 

Marker 

Skov 

Fodsporet 

Chrstianholmsskov 

Panzermuseets grønne områder 

Rudeskov (der har luksus camping >>’Glamping’) 

Stilheden – det er en kvalitet at der er 20 km til en motorvej 

Se stjernerne 

Humør og gode historier – som når man putter en plæneklipper i en alt for lille bil og en 
flok unge kommenterer det 
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Identificering af mødesteder på kortet – kommentarer: 

Der er kort til vandet – uanset hvor man er i klyngen 

Grunden til at kommunen ikke kan se os er at vi tidligere var i et andet amt 

Historisk set har klyngeområdet være et grænseland mellem administrative linier 

Vores område er et ingenmandsland 

Det har været flyttet meget rundt (ifht administrativt tilhøresforhold) 

Naturen her er fantastisk pga store høje træer 

Potentialer 

Bruge klyngen til at finde hinanden – feks dem med de samme interesser 

Ungdommen og Mødestedet – kan klyngen bruges til hjælp med fundraising? 

Ideerne med Grønbrohallen – kan klyngen medvirke til noget? 

Klyngen kan afhold et stormøde for alle foreningerne med fokus på: 

Samarbejde mellem foreningerne 

At lære hinandens ressourcer og udfordringer at kende 

At agere samlet 

Skabe folke-kapital/Folkeaktier til at skabe noget 

Bruge oplægsholder fra DGI (Carsten Blomberg) ifht at få flere med ind i foreningslivet 

Erfaringer fra etableringen af Mødestedet: 

Spørge hinanden om at være fælles om at lave det 

Det ér svært at komme ud af egen hønsegård! 

Gode erfaringer med at afholde Skt. Hans og Fastelaven – her arbejder de godt sammen 

Gøre brug af kommunens ’Kultur Kondisko’ (Nyhedsbrev for Kultur & Fritid) som 
kommunikationskanal 

Husk at mange også er frivillige i skole- og idrætsregi, vand- og varmeværk 

Vedr kommunikation: Hvor får folk deres informationer fra og hvordan kan man 
udvikle det? Det kunne være et interessant spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen i 
oktober 

Et umiddelbart svar fra mødedeltagere var: Mund til mund er den store succes. At feks 
husstandsomdele giver ikke så meget især ikke set i forhold til den store arbejdsindsats 
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Så spørgsmålet er måske hvordan klyngen kan dyrke ’mund til mund’ metoden? Og 
hvordan? 

Ældrehjælp – ensomhed hos de ældre i hele klyngen samt hjælp til at få hverdagen til at 
fungere – hvordan er det at være gammel i en landkommune? 

Tidligere var der en ’Telefonstjerne’ der fungerede som en telefonkæde hvor man 
ringede og tjekke at alt var ok 

Det kan organiseres men det handler også om almindelig lokal omsorg 

Måske noget klyngen kan sætte i gang? 

Flere vindmøller så der kommer flere midler i Vindmøllefonden 

Ideen med Sanketure med bær, svampe mm >> kunne etableres i et samarbejde med 
godsejerne og Naturstyrelsen 

Kunne det være en ide at lave fokuserede møder med: 

Godsejere 

Lions 

Rotary 

Da især de sidste har midler at dele ud af? Svar på mødet: De har behov for noget 
konkret for at kunne handle og samtidig er de også blevet få i bestyrelserne.  


