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En tudse i tordenvejr

Sønderballe Ejerlavs Beboerforening, Gåsevig 2, 6100 Haderslev.

Café – møde på Aarø
I strålende solskin, lørdag morgen den 19. september 2009, tog omkring 30 personer, herunder 2 politikere (August Kragh og Allan Emiliussen), færgen fra Årøsund for at deltage i paraplyorganisationen Haderslev Landdistrikters café – møde på ”Brummers Gaard”, der ligger
midt i Aarø by.
Godt bænket med et
krus kaffe og et rundstykke fik de fremmødte
fortællingen om ”Brummers Gaard”, der har
navn efter den sidste ejer
Knud Brummer.
Knud Brummer var ikke
kun landmand, men også
en dygtig amatørarkæolog, og derfor meget
historisk interesseret. På
sine vandringer øen
rundt fandt han i tidens løb en mængde sten med spor fra øboernes virke i oldtiden. En stor
del af denne usædvanlige stensamling blev efter hans død i 1996 overdraget til Haderslev
Museum. En mindre del findes imidlertid stadig på gården, hvor den kan beses.
Gården er fra midten af 1800 – tallet og bestod oprindelig af stuehus og tre stråtækkede
udlænger og er et smukt eksempel på, hvorledes datidens velhavende bonde i denne del af
Sønderjylland byggede til sig selv (13 fag langt stuehus med 3 skorstene).
Foruden det fredede stuehus, består gården i dag af den østre længe, hvori der er indrettet en
café samt af en gammel bullade. Bulladen, der er fra 1650, stammer oprindelig fra gården
”Beierholm” vest for Halk kirke. I 1853 blev den flyttet til en gård i Gl. Haderslev og herfra
til ”Brummers Gaard” i 1997, hvor der var planer om at indrette et landbrugsmuseum på
gården.
Men nu til Café – mødets tema: ”Udarbejdelse af udviklingsplaner”, hvor Tine Kierkegaard
lagde for efterfulgt af 4 eksempler på næsten færdige udviklingsplaner.
Landdistriktskoordinator Tine Kierkegaard.
Som flere bekendt er 12 (herunder Enderupskov + Sønderballe) ud af Haderslev Kommunes
29 landdistrikter i gang at udarbejde udviklingsplaner, som er borgernes vision for målrettet at
forbedre lokalsamfundet og et værktøj i forbindelse med ansøgninger til fonde og kommunen.
Udviklingsplanerne skal lægge vægt på, hvad der er vigtigt i lokalsamfundet – husk også at
inddrage sociale aspekter i planen.
Vigtigt at de nedsatte ”visionsgrupper” trækker på det lokale bagland, således at udviklingsplanerne får en så bred opbakning som muligt i det lokale samfund.
Endelig skal man have for øje, at en udviklingsplan skal være dynamisk; - som udvikles over
tiden efter udarbejdelsen; - altså ikke bare en statisk statusrapport.
Der findes ingen færdig facitliste over hvad en udviklingsplan skal indeholde; - vi bestemmer
helt selv, hvad den skal indeholde.

Tine Kierkegaards bud på hvad en udviklingsplan kunne indeholder:
• en ressourcebeskrivelse, der indeholder fakta om landdistriktet
• beskrivelse af hvilke styrker og udfordringer der findes indenfor landdistriktet
• konkrete tiltag eller projektidéer
• fremtidsplan for hvornår udviklingen forventes at finde sted
• en beskrivelse af hvem der sørger for at få idéerne sat i søen, således at idéer og
projekter ikke blot samler støv i en skuffe.
Solveig Kappel, udviklingsplan for Hjerndrup-Kastvrå-Maugstrup-Simmersted
Solveig Kappel kundgjorde at den fælles udviklingsplan for de 4 landsbyer HjerndrupKastvrå-Maugstrup-Simmersted ville blive offentliggjort den efterfølgende dag, søndag den
20. sept. 2009.
Ud fra devisen ”sammen er vi store” var det lykkedes for de 4 landsbyer at gå sammen om
udarbejdelsen af den fælles udviklingsplan.
Det var lykkedes at få del i tilskud fra dels Velfærdsministeriet og fra LAG (Lokale Aktions
Grupper) ligesom man selv havde spædet til med et mindre beløb. Tilskuddene havde gjort
det muligt at hyre et konsulentfirma (GBL i Kolding), hvilket har været en uvurderlig hjælp til
færdiggørelsen af planen.
Processen startet op som en slags ”Fotosafari”, hvor 10 personer fik udleveret et engangskamera og opgaven ”Find sjælen i vort lokalområde !”. Efterfølgende idèværksted med 80
deltagere.
Som et fælles projekt, der skal binde de 4 landsbyer sammen, er valgt et byforskønnelsesprojekt med gennemgående temaer i form af beplantning og skulpturelle tiltag.
”Fremtiden kommer af sig selv – men fremskridtet kommer ikke af sig selv”
Den færdige udviklingsplan kan ses på www.maugstrup.dk
Solveig Larsen, Jegerup
Et meget aktivt lokalsamfund med 11 foreninger, 80 – 100 arbejdspladser, hjemmeside, årlig
byfest, udnævnelse af årets landsbytosse, hvor der arbejdes med planer om Multihus, Cykelsti
til Vojens, byudvikling, internetcafé, juniorklub, værksted for unge, fællesspisning ”Mad for
alle”.
Har oprettet en ”Velkomstkomité”, der skal sørge for at tilflyttere føler sig velkomne.
Udviklingsplanen for Jegerup ligger klar til trykning. Vigtigt at Haderslev Kommune, der
ønsker at udviklingsplanerne bliver udarbejdet, har penge/viljen til at realisere nogle af de
ideer og projekter, der er en følge af arbejdet med udviklingsplaner rundt i de forskellige
landdistrikter.
Jørgen Christensen og Ove M. Nielsen, Bevtoft/Strandelhjørn
Rundt om i de små lokalsamfund bør man gøre sig klart, at ”Det eneste der er konstant er
forandringen”.
Fandt, at i udarbejdelsen af udviklingsplanen for Bevtoft/Strandelhjørn har der været involveret mange ”grå hoveder” og for få unge.

Lykkes at få samlet en gruppe, der smøgede ærmerne op og gik i gang med at finde ud af
”Hvad har vi – ”, ”Hvad kan vi –” , ”Hvad vil vi –” - ”ligesom der blev indrykket en dødsannonce for ”Plejer”.
Med Bevtoft/Strandelhjørns beliggenhed med ”kort afstand” til en lang række større byer
med gode muligheder for at få arbejde har man i Bevtoft/Strandelhjørn valgt at satse meget på
at gøre det attraktivt at bosætte sig i området.
Byforskønnelse – stiforbindelser – fiskehytter langs Gels å – ledige grunde, hjemmeside m.m.
Vigtigt at processen ikke går i stå – efterfølgende kan den ikke vækkes til live igen.
Rita F. Sørensen, Aarø
Kort gennemgang af hovedpunkterne i udviklingsplanen for Aarø fra september 2007. Denne
kan ses på borgerforeningens hjemmeside www.aaro.dk.
I den efterfølgende ”Spørgetime” gik diskussionen mest på, hvordan får de forskellige
landdistrikter penge til at gennemføre nogle af ideerne og projekterne. LAG-midlerne er for
bøvlet at have med at gøre, hvis der er tale om mindre projekter under 60.000 kr. – Haderslev
kommune bør spytte 50.000 kronesedler i bøssen til de forskellige landdistrikter; - mindre
kan også lune gevaldigt.
For at det hele ikke bare skal løbe ud i sandet, er det vigtigt at holde gryden i kog med ”Små
– Sikre – Synlige – Succeser”
Selv om det er valgår havde ingen af de 2 fremmødte politikere mærkelig nok penge med i
lommen til landdistrikternes raslebøsser.
Rundtur på Aarø

Forsamlingshuset – Naturlegepladsen - Svend Aage Hansens vingård –
Gårdbutikken Årø Galloway – Campingpladsen - Naturpleje med Galloway – Julekirken – Lystbådehavnen med færgen til Aarøsund.
tti

