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1.

VEJEN FREM TIL
LANDET MELLEM FJORDENE

Landet mellem fjordene dækker et område,
der altid har forstået at tilpasse og omstille
sig. I det seneste århundrede har bevægelsen fra land mod by været et vilkår, som
man har måttet forholde sig til. Området
har udviklet sig til at være et velfungerende
afsæt for pendlere, der vil have god plads
omkring sig, samt ro og nærvær. Men
børnetallet falder, og andelen af ældre stiger. Hvordan kan området undgå en langsom afvikling og bevare sin identitet? Hvad
er de nødvendige tilpasninger? Det søger
denne udviklingsplan at give svarene på.

Navnet Landet mellem fjordene henviser til vores
beliggenhed med Præstø fjord mod øst, og Dybsø
fjord og Avnø fjord mod vest. Området er et 25 km.
bredt bælte over Sydsjælland med kommunegrænsen til Næstved mod nord. I 2011 blev området
samlet i et fælles skoledistrikt, men selvom Bårse-Beldringe og Lundby lokalområder i løbet af de
sidste 10 år er knyttet tættere sammen, oplever
man ikke en fælles identitet, da de tidligere har hørt
til forskellige kommuner og før det forskellige herreder. Der er dog mange fælles vilkår og udfordringer,
især den stigende gennemsnitsalder og bevægelsen af handel, institutioner og arbejdspladser mod
de større byer.

2004-Landet mellem fjordene er startet som et af
fem pilotprojekter under Projekt Landsbyklynger,
som er et samarbejde mellem Realdania og DGI,
der bl.a. har stillet en proceskonsulent til rådighed
i ca. 12 måneder. Målet er en bæredygtig model
for udvikling og nødvendige tilpasninger gennem
samarbejde mellem faciliteter og frivillige kræfter i
trængte landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden. Lokal forankring og lokalt ejerskab er centralt
for projektet. Da Vordingborg Kommune blev tilbudt
deltagelse i projektet, udvalgte man de lokalområder, hvor der i forvejen ikke var igangsat et
kommunalt projekt til udvikling af området. Lundby
og Bårse lokalområder var blandt disse, og begge
lokalråd ønskede at deltage.
Området havde allerede en fælles historie gennem
Syv Sogne Samarbejdet (SSS)i fra 2005. SSS
ønskede at styrke områdets status i den kommende
storkommune, da man frygtede, at området ville
blive perifert i forhold til købstæderne. Der fandtes altså en bevidsthed om, at man sammen står
stærkere. Siden nærdemokratimodellen trådte i
kraft i den nye storkommune, har Bårse lokalområde ca. svaret til sognene Bårse og Beldringe,
mens Lundby lokalområde svarer til de fem sogne
Køng, Svinø, Lundby, Sværdborg og Udby, og som
lokalrådsarbejdet voksede, overgik kræfterne fra
SSS løbende hertil. Landet mellem fjordene er en
mulighed for at bygge videre på det samarbejde,
som SSS startede.
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2.

VEJEN FREM TIL
UDVIKLINGSPLANEN

Landet mellem fjordene blev i januar
2016 organiseret med en styregruppe
bestående af frivillige kræfter bredt rekrutteret blandt områdets borgere, samt
konsulenten fra DGI og en repræsentant fra kommunen. Blandt de frivillige
valgtes en formand, mens kommunens
repræsentant ifølge projektoplægget
var født næstformand. Senere fratrådte
den første formand, en ny valgtes og
ved samme lejlighed valgtes yderligere
en næstformand blandt de frivillige.
Formanden og de to næstformænd har
fungeret som et formandskab, støttet af
DGI konsulenten. De frivillige i styregruppen er i overvejende grad stærke
ildsjæle, der i forvejen løfter en væsentlig del af områdets nærdemokrati og
borgeraktiviteter i lokalråd, menighedsråd og foreninger mv.

Visionen for arbejdet i Landet
mellem fjordene lyder:

Landet mellem fjordene øger sammenhængskraften. Vi vil skabe bedre rammer for de lokale projekter, der bringer
mennesker sammen og området videre.
Vi giver en fælles platform, hvor områdets
aktiviteter bliver mere synlige. Gennem et
nært samarbejde på tværs af området vil
vi forstærke følelsen af fællesskab.

Målet med styregruppens
arbejde har været

1. At foretage en bred dataindsamling om
borgernes brug af, viden om og ønsker
til området og dets faciliteter nu og i
fremtiden
2. At afslutte projektperioden med at udarbejde en fælles udviklingsplan for området, baseret på de indsamlede data,
dialog med områdets andre aktører, og
erfaringer samlet gennem projektet
3. At skabe en organisation og en kommunikationsplatform for projektet, som
gerne skulle fortsætte i en eller anden
form efter projektperiodens udløb
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3.

OMRÅDET
LANDET MELLEM FJORDENE
Landskabet

Landskabet er præget af istiden, hvor iskappen har
ligget stille hen over Sydsjælland og derved medført meget materiale, da isen smeltede. Dette ses
i dag som et langstrakt højdedrag fra Lundby mod
Ørslev. Vest for højdedraget ses et lavereliggende
område med Køng og Sværdborg Mose. Køng

Kulturarv

Området er rigt på kulturhistoriske spor, der viser,
at mennesker gennem tiderne har været glade for
at bo i området. Eksempelvis er Broskovvejen den
mest solide oldtidsvej i Danmark, bygget i en tid
med livlige kontakter til Romerriget sydpå, da en
transithandel med romerske varer til resten af Norden blev styret af Sydsjælland og Stevns.
Kirkerne i området er alle på nær Svinø opført i
middelalderen. Udby og Beldringe kirke er grundlagt allerede i hhv. 1150 og 1200 og står i dag med
smukt restaurerede kalkmalerier. Undtagelsen Svinø Kirke er kommet til i 1900, bygget da kvinderne
på Svinø formåede at samle halvdelen af byggeomkostningerne ind blandt lokalbefolkningen. Dette
vidner om et utroligt stærkt sammenhold.
Fra reformationen, hvor kirkens jordbesiddelser
overgik til kongen og helt frem til midten af 1700 tallet udgjorde Sydsjælland og Møn tilsammen Christian IVs og senere enevældige kongers jagtområde.
Svend Poulsen (”Gøngehøvdingen”) har også
sat sine spor og er mest kendt for at organisere
en mod¬standsbevægelse mod svenskerne på
Sydsjælland, bl.a. i krigen 1658-1660. Han fik siden
Lundbygaard (ikke identisk med det nuværende

Kirke og Øbjerggård ligger begge på flade bakker,
der er bundmateriale fra isen, og Køng kirke ses
derfor tydeligt i det åbne landskab. Et andet meget
karakteristisk træk ved landskabet er tunneldalen
ved Risby Å, der strækker sig fra den Sydsjællandske højderyg mod øst.

gods) som anerkendelse for sin indsats i hæren.
Svend Poulsen Gønge har lagt navn til skolen i
Lundby, et torv i Præstø og til det årlige Gøngemarked i Lundby.
Niels Ryberg (1725-1804) var en dygtig handels- og
finansmand. Han købte godset Øbjerggård i Køng,
hvor han opløste hoveriet og hjalp de nye selvejere
til at bygge nye gårde ved at give dem tømmer fra
skoven og sten fra sine teglværker. Han byggede
møller og skoler, ombyggede kirker, og lønnede distriktslæge og jordemoder. I Køng grundlagde han
Køng Fabrik, en af Danmarks tidligste og største
linnedfabrikker. De fleste af fabrikkens bygninger
er for længst forsvundet, men tilbage står spindeskolen, hospitalet og administrationsbygningen, Gl.
Øbjerggaard, som i dag huser Køng Museum.
Danmarks store teolog og salmedigter N. F. S.
Grundtvig blev født den 8. september 1783 på
Udby præstegård, der dannede rammen om hans
første ni leveår. I 1811 vendte Grundtvig hjem for at
virke som kapellan for sin gamle far. Tilbage i barndomshjemmet oplevede han imidlertid en religiøs
vækkelse, som fik afgørende betydning for resten
af hans liv. Grundtvigs Mindestuer er indrettet i
kapellanfløjen, som Grundtvig boede i fra 1811-13.

Demografi

Befolkningstallet på omkring 5.200 indbyggere har
ligget stabilt de senere år, og forventes at være
svagt stigende de kommende år ii.
Med en andel på 19,7% børn under 16 år er der
relativt mange børn i området sammenlignet med
Vordingborg Kommune (17,5%) og Danmark
(19,1%). Tilsvarende er der relativt få ældre over 65
år: 18,3% i Landet mellem fjordene mod Vordingborg Kommune (23,4%) og Danmark (18,1%).
Prognosen er dog, at demografien ændrer sig
fremadrettet.
Området ligger i toppen blandt Vordingborg Kommunes lokalområder, når det kommer til beskæftigelsesgrad (47,5% mod Vordingborg Kommunes
42,3% og Danmarks 47,2%) og husstandsindkomster (Gennemsnittet ligger på 598.000 kr. mod
Vordingborg Kommune på 505.000 kr. og Danmark
på 568.000 kr.). Dette hænger dels sammen med

Hvis man kigger på husstandstyper, er de almindeligste: Formuende familier på landet (14%), Par
og enlige med landboliv (13%), Seniorfamilier i
det åbne land (9%) og Børnefamilier i det åbne
land (9%). Herudover udmærker området sig ved
at have relativt mange i følgende kategorier (50%
flere end gennemsnittet af husstandstypen i Vordingborg Kommune): Familier med aktivt landbrug
(8%), Seniorfamilier med fraflyttede børn (7%),
Erhvervsdrivende fra hjemmeadressen (5%), Par
og enlige i ældre huse (5%).
For den voksne del af befolkningen midt i livet er
det typiske billede, at af den del af arbejdsstyrken,
der ikke er selvstændige, pendler den ene halvdel
mod Næstved/København, mens den anden arbejder inden for Vordingborg Kommune eller længere
sydpå.

Arealanvendelse i dag

flest erhverv og ligger tæt på en motorvejsafkørsel. I forbindelse med motorvejen blev der anlagt
en større råstofudgravning, der stadig pågår. I
takt med at udgravningen tømmes for anvendeligt
materiale, udlægges rekreative arealer til et større
sammenhængende rekreativt område, her iblandt
Bårsesøerne, der egner sig til gå- og løbeture,
ophold, badning, vandskisport og fælles arrangementer.

I dag er området præget af landbrug, særligt dyrkning af afgrøder, mens kun ca. 5 bedrifter har større dyrehold. Blandt de større landbrug og jordbesiddere er godserne og hovedgårdene Øbjerggård,
Fæbygård, Lundbygård og Nysø Gods.

Det mest fremtrædende naturområde i Landet mellem fjordene er området ved den nu nedlagte flyvestation Avnø, der fungerer som et stort rekreativt
område og fuglebeskyttelsesområde, med et rigt og
varieret fugleliv og udsigt over lavlandets vidde ved
Avnø Fjord. Landmændene omkring Svinø og Avnø
har løbende etableret flere forskellige stisystem,
der indbyder til vandreture, rideture og cykelture.
Projekterne Køng Sogns Naturstier og Fjord-til
fjord-stierne vidner om usædvanlige samarbejdsevner i området.

Lundby og Bårse er de to største landsbyer, med
henholdsvis ca. 1100 og ca. 750 indbyggere og
med et bredt udbud af ydelser inden for offentlig
og private service, som børneinstitutioner, skoler,
ældreplejecenter, bibliotek, butikker, fritids- og
sundhedstilbud. Klyngens godt 25 landsbyer ligger
jævnt fordelt med en maksimal indbyrdes afstand i
fugleflugt på 4 km.

Motorvej E47 gennemskærer området i nord/sydgående retning og lægger sig op ad højderyggen
ned over Sydsjælland, og afkørslerne giver nem
adgang for pendlere. Jernbanen forbinder de større
byer fra København ned over Sjælland. Både jernbane og motorvej er på samme tid vigtige færdselsårer og meget markante opdelinger af landskabet.
Lundby har som den eneste by i kommunen ud
over Vordingborg en station på jernbanelinjen, hvilket er en stor fordel for områdets pendlere.
I områderne omkring Bårse og Lundby er den
største koncentration af erhverv. Bårse har markant
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befolkningssammensætningen og dels boligforholdene, idet området primært rummer ejerboliger.

I Faksinge Skov og omkring Even sø mod øst i området har der ligeledes været et godt samarbejde,
hvor man har skabt rammerne for, at skoven både
er et rekreativt område, hvor havørne yngler, og
hvor der er plads til en aktiv brug af skoven på bl.a.
mountainbike.
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VEJEN FREM TIL
UDVIKLINGSPLANEN

er tilpasset søgemulighederne og at kommunikere dette til borgerne og foreningerne. Der ligger
desuden et stort potentiale, og en stor udfordring i
at engagere borgerne, især de unge, i lokalpolitik.
Landet mellem fjordene vil kunne medvirke til at
lette den kommunikative del af denne udfordring.

og politikere. Der er et meget stort vækstpotentiale i
at øge borgernes og kommunens gensidige forståelse og samarbejde, og Landet mellem fjordene har
udgjort et godt afsæt til denne proces.

Vordingborg Kommune
De to lokalråd og kommunen har fra start
både ønsket og ydet støtte til Landet
mellem fjordene, og i styregruppen sidder
repræsentanter fra begge lokalråd, ligesom en ansat fra kommunen har deltaget
og fungeret som næstformand. For at give
udviklingsprojektet de bedste vilkår, har
der i overvejelserne om indsatser været
fokus på andre vigtige aktørers rolle i området, således man sikrer, at Landet mellem
fjordene supplerer eksisterende fora og
initiativer.

10

Lokalrådsbestyrelserne

Lokalrådsbestyrelserne i Lundby og Bårse sagde
i sin tid ja til Landsbyklyngeprojektet i forventning
om, at de tre bundne elementer, 1) kommunikationsplatform, 2) dataindsamling og 3) udviklingsplan
kunne være dem til stor hjælp ved udarbejdelsen af
en Lokal UdviklingsPlan (LUP), som nærdemokratimodellen foreskriver. Bårse har endnu ikke en LUP,
mens Lundbys omfattende LUP ikke er tilpasset ift
kommunal finansiering af initiativeriii, ligesom det
har været vanskeligt at forankre den hos borgerne.
Dataindsamlingen sås som en mulig hjælp til dette.
Der ligger et potentiale i udvikle LUPperne, så de

Vordingborg Kommune blev ved kommunesammenlægningen til en geografisk meget stor kommune med en uklar identitet. Nærdemokratimodellen
er et forsøg på at decentralisere magten, hvilket
kommunen bl.a. understøtter gennem kompetenceløft både for de frivillige og for forvaltningen.
Kommunen har tydeligvis et stærkt ønske om en
forbedret relation til borgerne. Både i borgerundersøgelsen og på borgermødet formuleredes der et
klart ønske om, at kommunen skulle være mere opmærksom på området, og netop kommunens støtte
til Landsbyklyngeprojektet er udtryk for en øget opmærksomhed. Kommunens repræsentant i Landet
mellem fjordene har øget de frivilliges forståelse for
det komplekse samspil med kommunens forvaltning
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5.

LANDET
MELLEM FJORDENES
FREMTIDIGE ORGANISATION

Der har været forskellige forventninger til
udløbet af projektperioden, hvor Realdanias og DGIs engagement ophører. Alle har
set frem til den nu foreliggende udviklingsplan, men hvor nogle har set planen som
en afslutning på Landet mellem fjordene,
har andre tænkt den som en plan for Landet mellem fjordenes videre arbejde.
Efter en forventningsafstemmende dialog med
begge lokalråd, har styregruppen begrænset
fremtidsmodellerne for Landet mellem fjordene til to
muligheder:
1. Kommunikations- og fundraisinggruppen fra
Landet mellem fjordene arbejder uformelt for
lokalrådene, foreninger m.fl.
2. Landet mellem fjordene bliver et fælles udvalg
under de to lokalråd (evt. organiseret med et
samarbejdsudvalg med repræsentanter fra
begge lokalråd, samt fra kommunikations- og
fundraisingggruppen)

Begge løsninger forudsætter, at samarbejdet i
området fortsætter. Styregruppen ønsker, at især
kommunikations- og fundraisinggruppens arbejde
forsætter, og dataindsamlingen viser også et stort
ønske om en forbedret, fælles kommunikationsindsats. Begge modeller forholder sig åbent til
arbejdsgruppernes organisatoriske tilhørsforhold,
ligesom begge undgår at bruge ressourcer på en
styregruppe, som kunne risikere at trække kræfter
fra lokalrådene.

tionskanaler, som er blevet skabt? Hvem skal være
det samlende element for arbejdsgrupperne, og
hvordan sikres bredden blandt frivillige, som måske
er mest fokuserede på deres egne nærsamfund?

Anden model

Potentialet i den anden model er, at lokalrådene
står som garanter for, at begge områder vægtes. Et
fælles udvalg demonstrerer fordelene i at lokalrådene samarbejder og deler ressourcer. Risikoen er,
at den samlende funktion, som er Landet mellem
fjordenes vision, bliver nedtonet i hensynet til to meget forskellige lokalråds interesser. Vil de frivillige i
det fælles udvalg føle sig underlagt topstyring? Kan
et fælles udvalg fortsat frit betjene foreningslivet og
andre projekter, eller skal lokalrådsbestyrelserne
styre, hvilke projekter udvalget understøtter?
Formandskabet i Landet mellem fjordene og lokalrådsformænd og –næstformænd mødes igen primo
december for at drøfte de to modeller. Herefter skal
modellerne debatteres i hvert lokalråd og i styregruppen samt muligvis ved endnu et formandskabsmøde i håb om, at en beslutning kan tages, sådan
at den nye model for Landet mellem fjordene kan
præsenteres sammen med denne udviklingsplan.

Første model

Potentialet i den første model er, at lokalrådene og
Landet mellem fjordene ikke tvinges til at tage stilling til hinandens roller i området. Den frie form passer godt til at organisere ildsjæle og frivillige med
iværksættergejst. Udfordringen er forankringen.
Hvem har ansvaret for at videreføre den knowhow,
der er indsamlet, for at vedligeholde de kommunika-

12
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6.

ARBEJDSGRUPPERNE SOM
SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

På baggrund af dataindsamlingen fremstod
et antal emner som helt oplagte indsatsområder for Landet mellem fjordene, og der er
derfor nedsat et antal arbejdsgrupper, som
beskrives nedenfor.
Dataindsamlingen blandt de godt 5000 borgere
startede med en borgerundersøgelse gennem et
spørgeskema, som er grundigt gennemgået i ”Rapport om Landsbyklyngen Landet mellem fjordene”.
Interessen var desværre ikke overvældende: kun
247 borgere, svarende til 5,5 % af borgere over
15, besvarede spørgeskemaet. Alene den høje
gennemsnitsalder på 56,2 åriv og en høj svarprocent blandt borgere, der deltager i frivilligt arbejde
(54% mod landsgennemsnittet på 35%), betyder, at
resultatet ikke er repræsentativt. Ikke desto mindre

gav de indkommende besvarelser et billede af, hvor
der er potentialer i området. En anden metode til
borgerinddragelse var et visionsmøde, hvor Landet
mellem fjordene fulgte op på besvarelser fra borgerundersøgelsen. Også her var idérigdommen større
end tilslutningen. En runde med grundige interviews
af forskellige fokusgrupper fulgte. Fokusgrupperne
gennemgås senere.
I hver arbejdsgruppe deltager en eller flere tovholdere fra styregruppen. Arbejdsgruppernes forskelligartethed giver også potentielt forskellige fremtidsudsigter både mht. tidshorisont og organisering,
men fælles er, at de enten ”bringer mennesker sammen” eller ”bringer området videre”, som beskrevet
i Landet mellem fjordenes vision.

KOMMUNIKATION
En fælles kommunikationsplatform lå som en
forventning i projektdesignet, og opbakningen er tydelig i dataindsamlingen. Kommunikationsgruppen
var derfor den første arbejdsgruppe, Landet mellem
fjordene nedsatte.

Andre muligheder er f.eks. et nyhedsbrev eller
en elektronisk lokalavis for hele området. Under
dataindsamlingen blev et trykt lokalblad flere gange
efterspurgt. Et nyhedsbrev kunne fordeles gennem
nøglepersoner i området og kan vise sig som et
nyttigt værktøj ved borgermøder mv.

Formål

Handleplan

Formålet er dels at synliggøre eksisterende begivenheder og tilbud, dels at skabe en fælles platform
for at øge kendskabet til området blandt beboere, tilflyttere og besøgende. Et øget kendskab til
hinanden styrker både sammenhold, tilknytning og
fælles identitet. En klar identitet styrker områdets
image og kan øge interessen for området både fra
kommunens side og på sigt styrke bosætning og
turisme.

Den fælles hjemmeside

Mulighederne i den fælles hjemmeside er at samle
al viden om området, fortælle en fælles områdehistorie og danne mulighed for en fælles identitet.
På hjemmesiden findes også områdets fælles
aktivitetskalender, som viser området som et aktivt
lokalsamfund. Aktivitetskalenderen annoncerer
tilbud og giver arrangørerne et værktøj til forbedret
planlægning, så man supplerer hinanden i stedet
for at konkurrere om deltagerne. Det er et driftstungt arbejde at vedligeholde en hjemmeside og en
aktivitetskalender, så foreninger m.fl. skal involveres i at skrive indlæg.

Facebookgruppe

Mulighederne i Facebookgruppen blev udforsket
som noget af det første. Det er nemt og hurtigt og
passer godt til gruppen mellem 15 og 50. Desværre
betyder den hurtige kommunikation også, at opslag
hurtigt drukner i mængden. Der ligger et potentiale
i at udvikle dette forum, især hvis gruppen åbnes,
så alle kan dele information på selve siden (og
ikke kun i et kommentarfelt som hidtil). Det åbne
debatforum giver erfaringsmæssigt større lyst til at
engagere sig.

Mødesteder

Mulighederne ved mødesteder og den personlige henvendelse bør udforskes, da det fremgik af
borgerundersøgelsen, at man foretrækker mundtil-mund-metoden som informationskanal (med den
høje gennemsnitsalder som forbehold). Der er ikke
mange uformellev mødesteder i området, hvor man
kan få mange i tale, så der ligger et potentiale i at
udvikle indhold og dynamisk layout til elektroniske
infoskærme, der fanger blikket mere end statiske
opslag.
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Andre muligheder

Landet mellem fjordene har sin kommunikationsplatform, men driften skal sikres. Platformen skal
gøres mere synlig for brugerne, både indholdsleverandørerne og borgerne. Infoskærme i området skal
erhverves og aktiveres. Nye kræfter med design-,
IT- og kommunikationsekspertise skal rekrutteres.
Indsatsen på den lange bane er meget vigtig for at
skabe synlighed. Det tunge driftsansvar resulterede
i et borgerforslag om at aflønne den kommunikationsansvarlige, hvilket indikerer, hvor vigtig kommunikationen er for udviklingen.

FUNDRAISINGGRUPPEN
I alle projekter er økonomien fundamental. Der var
derfor bred enighed om at etablere en fundraisinggruppe.

Formål

Formålet er at yde bistand til foreninger og andre
projektskabere i området, så deres initiativer får et
økonomisk fundament. Der vil blive tilbudt bistand
til alle lovlige projekter, der har et tilhørsforhold til
området og er til gavn for borgerne.

Fundraisinggruppe

Mulighederne i en fundraisinggruppe er, at projektskabere i området får adgang til viden om, hvordan
og hvorfra man opnår finansiering til projekter,
der kan udvikle området. Fundraisinggruppen vil
tilstræbe at vejlede foreninger og andre projektskabere om relevante puljer, fonde og andre finansieringsmuligheder, forståelsen af ansøgningskrav
og tilsagnsbetingelser, budgetlægning m.v., samt
tilbyde sparring til udformning af ansøgninger.

Handleplan

Første skridt er at gøre områdets foreninger og
ildsjæle bekendt med de muligheder, der ligger i
fundraisinggruppen. Derefter vil gruppens frivillige
søge at opkvalificere sig, f.eks. gennem kurser og
målrettet rekruttering.
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FORBEDRET DAGLIG
VAREHANDEL I LUNDBY
”Bedre dagligvarehandel i Lundby” var det næststørste ønske i borgerundersøgelsen og blev nævnt
både på visionsmødet og i adskillige interviews.
Den nuværende selvstændige købmand har svært
ved at fastholde sit kundegrundlag og opleves ikke
som kvalitetsbevidst. Lundby omtales i dataindsamlingen som slidt, og der ønskes vækst til hele
området gennem bedre detailhandel. Derfor blev
der i august 2016 nedsat en arbejdsgruppe vedr.
dagligvarehandel i Lundby.

Formål

Formålet er at skabe en basis for bedre dagligvarehandel i Lundby.

Mulighederne

Mulighederne for at udvikle dagligvarehandlen er
bestemt til stede. Arbejdsgruppen vil først undersøge mulighederne for at få en større supermarkedskæde til byen, evt. med en placering mellem
Lundby Stationsby og Gl. Lundby som centrum for
et nyt bytorv med andre erhverv og tilbud. En ny
dagligvarebutik vil fastholde pendlere i området og
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danne basis for tilflytning, og kan danne grobund
for andre mindre erhvervsdrivende.

Handleplan

Arbejdsgruppen er i gang med at tage kontakt til
forskellige interessenter, herunder kommunen.
Det er målet, at kommunen indarbejder projektet
i den nye kommunalplan, der påbegyndes primo
2017. En ny trafiktælling skal laves, ligesom der
skal foretages en vurdering af det reelle behov og
borgernes tilbøjelighed til at lægge deres indkøbsvaner om til igen at handle i området. Der skal på
baggrund af ovennævnte laves en handleplan for
at rette henvendelse til forskellige supermarkedskæder.

ØGET BOSÆTNING
OG TILFLYTNING
Ønsket om vækst generelt og om øget bosætning
specifikt ligger til grund for nedsættelsen af denne
arbejdsgruppe. Liggetiden på huse er lange i området, og det hæmmer udviklingen og engagementet,
at mange borgere er i en overgangsfase eller i
midlertidige lejemål.

Formålet

res materiale til dem og Landet mellem fjordenes
hjemmeside, ligesom der skal lægges en markedsføringsstrategi timet til den smukkeste årstid og
mest interessante aktiviteter, og som fokuserer på
det, der gør hverdagen god for en pendlerfamilie
(togdrift, dagligvarehandel mv.).

Mulighederne

KEND DIN NABO

Formålet er at øge tilflytningen, men også at brande
området og sætte fokus på det gode ved at bo her,
så flere føler sig hjemme og dermed ikke fraflytter.
Gruppen vil også undersøge behovet for nye bosætningsområder og –modeller, såsom storkollektiver, økolandsbyer, ældrelandsbyer mv.

Mulighederne er at finde nye måder at italesætte
områdets kvaliteter. Samarbejde med ejendomsmæglerne vil give gruppen viden, og ejendomsmæglerne bliver bedre ambassadører for området
hvis gruppen kan forsyne dem med informationsmateriale til potentielle købere. Der er helt sikkert et
potentiale i at finde nye målgrupper og at skræddersy markedsføringen til dem. Øget samarbejde med
kommunen kan støtte kortlægning og nytænkning
af områdets potentiale for tilflyttere. Nye markedsføringstiltag kan arrangeres, f. eks. en ”bosætningsdag” hvor forskellige aktører går sammen om at
vise området frem.

Handleplan

Arbejdsgruppen skal undersøge, hvad andre har
gjort for at skabe en øget bosætning. Der skal tages
kontakt til ejendomsmæglere. Der skal produce-

Landet mellem fjordenes vision betoner vigtigheden
af at bringe folk sammen. Også i borgerundersøgelsen og i interviewene var der ønsker om øget
samarbejde på tværs af området. På den baggrund
blev arbejdsgruppen Kend din nabo nedsat.

Formål Formålet er at øge kendskabet til hinanden på tværs af området og dermed styrke tilhørsforhold og sammenhold. Ved at øge kendskabet til
hinanden øges kendskabet til området også.
Mulighederne

Mulighederne ligger i at få skabt de bedste rammer
for, at mødet mellem mennesker kan opstå. Det
hurtigste middel er forskellige fælles aktiviteter.
Gruppen kunne være primus motor i en række
pop-up-arrangementer i landsbyerne, eller kunne
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arrangere en årlig række af begivenheder forskellige steder i området med de forhåndenværende,
lokale ressourcer som udgangspunkt. Landet mellem fjordene forsøgte noget tilsvarende i 2016, hvor
Gåseugen spillede på Vordingborgs kendetegn
Gåsetårnet, men fik lokalt præg fordi de ”rigtige”
gæs findes hos os,vi Arbejdsgruppen forsøger at
udbygge kontakten til en journalist, der har vist
interesse for at lave en udsendelsesrække om
området, hvilket kunne sætte os på danmarkskortet
og samtidig styrke tilhørsforholdet indadtil.

Handleplan

Gruppen skal analysere, hvilken vej er smartest at
gå med de ressourcer, der er til rådighed. Der skal
rekrutteres frivillige, og der kan laves undergrupperinger, hvis der er frivillige nok. Det er vigtigt, at der
løbende kommer tiltag, der kan øge kendskabet til
”naboen” for at understøtte samarbejdet på tværs.

BÅRSESØERNE
Ejerskabet til og rådemulighederne over Bårsesøerne har længe været uklart. Både borgerundersøgelsen og borgermødet viste et stærkt ønske om, at
der skal ske noget på området, hvilket Bårse-Beldringe lokalråd længe har arbejdet med. I fokusgruppeinterviewene blev ønsket om stier omkring
Bårsesøerne fremhævet. Derfor er det naturligt, at
der dannes en arbejdsgruppe på dette område.

Formål

Formålet er at bevare og udnytte de store naturværdier, der ligger i området omkring Bårsesøerne
til gavn for både beboere og turister i området. Man
ønsker at handle på borgernes mange gode ideer
og derved fremme både sammenhold, sundhed og
bæredygtig udvikling.

Mulighederne

Mulighederne for aktiviteter omkring søerne er mangeartede. Området egner sig til alt fra spejderaktiviteter, naturlegeplads, shelters, hundelufterskov mv.
Desuden kan der etableres sommerbadning og evt.
skøjtebane om vinteren. Et stisystem kunne binde
søerne sammen, gerne med Fjord-til-fjord-stierne
(se også nedenfor). Hvis området kan udvides med
nabomarkerne og evt. en nedlagt ejendom, kunne
der etableres f.eks. skole- eller landsbyhaver og
fælles dyrehold. Det ville også give mulighed for et
folkehus, en naturcampingplads, bed & breakfast
m.v.

Handleplan

Gruppen skal sammen med kommunen få afklaret
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forhold omkring rådighed og brugsmuligheder. Dernæst skal man afdække borgernes ønsker og prioriteringer, sideløbende med at man skal indhente
tilladelser til videre arbejde. Der skal sandsynligvis
dannes underarbejdsgrupper for delprojekter og laves handleplaner for hvert underområde. Man skal
desuden søge midler og frivillige, før det praktiske
arbejde kan påbegyndes.

DET MOBILE
BYKONTOR
Den lave deltagelse i både borgerundersøgelse, til
borgermødet og til fokusgruppeinterviews, samt lokalrådene og andres erfaringer taget i betragtning,
er der grund til nytænkning, hvis man skal engagere
borgerne. Initiativer skal være synlige og tilgængelige, hvis borgerne skal opdage, at udvikling er
muligt, og at de kan blive en del af udviklingen. Et
mobilt bykontor kunne være løsningen på disse
behov.

Formål

Formålet er at synliggøre mulighederne for at
opstarte lokale projekter, synliggøre lokalrådenes
arbejde og områdets aktiviteter, samt finde nye frivillige til de projekter, der allerede ligger beskrevet i
denne udviklingsplan.

Mulighederne

Mulighederne i et mobilt bykontor er først og
fremmest den fysiske synlighed. Der ligger et stort
potentiale i at gøre bykontoret så synligt og velplaceret som muligt, især i opstarten, hvorfor den første placering bør være for en længere periode. De
fysiske rammer kunne være eksisterende tomme
erhvervslejemål, kommunale bygninger, forsamlingshuse el.lign., eller alternativt en campingvogn,
der flyttes fra sted til sted. Potentialet er at bringe
borgernes ideer tættere på at blive realiseret ved
at understøtte idémagere i det videre forløb. Der
ligger et potentiale i at finde de frivillige, som har tid
men endnu ikke et konkret engagement, fx ved at
udvikle en frivilligbank, hvor også foreningerne o.a.
kunne udbyde konkrete arbejdsopgaver.

Handleplan

Kommunen er ansøgt om penge til et 4-6 mdr.
lejemål centralt i Lundby, hvor der er stor gennemgang af borgere fra hele området. Første opgave
er således at finde en lokation i Lundby, hvor
bykontoret kan være i 4 måneder med regelmæssig
bemanding. Derefter skal der findes lokation i Bårse
for et par måneder, inden det vurderes, om der er
grundlag for at fortsætte rundturen i hele området.
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7.

FOKUSGRUPPERNE:
INTERVIEWS OG IDÉER

Interessenter i området er blevet samlet i
tematiske fokusgrupper, som er blevet interviewet af styregruppens medlemmer. På
DGIs anbefaling og som vigtige elementer i
det sociale og kulturelle samvær i området,
blev fokusgrupperne ”Forsamlingshuse”,
”Foreninger” og ”Menighedsråd” udvalgt.
Styregruppen valgte desuden at invitere fokusgrupperne ”Ældre” og ”Børn og
unge”, da demografiske ændringer og et
ønske om at tiltrække flere børnefamilier
sætter disse to befolkningsgrupper i fokus.
Interviewene søgte at afdække, hvordan
hver fokusgruppe oplever området og
egen rolle i det for at afdække hver gruppes potentialer. Gennemgangen nedenfor
af udfordringer, ønsker og potentialer for
hver enkelt gruppe fungerer som fremtidigt
idékatalog for Landet mellem fjordene – og
er til fri afbenyttelse.
Forsamlingshuse
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men det er uklart, om det drejede sig om bygningernes kvalitet, om de offentlige arrangementer, eller
om muligheden for udlejning.

Menighedsråd

Området har 4 menighedsråd i de 7 sogne: Bårse-Beldringe, Køng-Svinø, Lundby-Sværdborg og
Udby-Ørslev (bemærk dog, at Ørslev ligger uden for
området dækket af Landet mellem fjordene). Der er
allerede et godt samarbejde mellem kirkerne, dog
læner Udby sig naturligt mere i retning af den noget
større by, Ørslev. Det blev foreslået, at man skulle
linke til hinandens hjemmesider, og menighedsrådene tog godt imod aktivitetskalenderen. Kirkerne
har generelt gode erfaringer med nytænkning, og
alle var positive over for erfaringsudveksling. Der
blev talt om oprettelse af en sorggruppe for børn
som supplement til den sorgbearbejdelse, som Bårse kirke praktiserer. Desuden kom der forslag om,
at kirkerne sammen med en spejdergruppe kunne
drive et efter-skoletilbud for udsatte børn og børn,
hvis forældre kommer sent hjem.

Området har 5 forsamlingshuse: Samlingshuset i
Bårse, Over Vindinge Forsamlingshus, Medborgerhuset i Lundby, Køng Egnshus og Svinø Forsamlingshus. Interviewet viste, at der generelt bliver lagt
vægt på bevarelse af det lokale præg, men man så
et potentiale i erfaringsudveksling mellem husene
omkring udbud. Et fælles bookingsystem kunne
være en mulighed, som bygger på nuværende
gensidige henvisninger. Flere, især Over Vindinge,
havde svært ved at finde frivillige til at vedligeholde
huset. I Medborgerhuset ligger aktiviteterne på flere
hænder, og her er ledige tidspunkter, men man
mangler viden om borgernes ønsker.

Alle kirker på nær Bårse-Beldringe fandt det udfordrende at rekruttere frivillige og især at nå de unge.
Et kursus i rekruttering af frivillige blev foreslået.
Generelt giver menighedsrådene en god ramme for
at yde det sociale arbejde, som ifølge borgerundersøgelsen var det bedste at bruge sine frivillige timer
på. Der ligger et potentiale i, at kirkerne i højere
grad bliver katalysatorer for det frivillige sociale
arbejde i området. Desuden er der et potentiale i
anvendelsen af kirkens rum, herunder konfirmandstuer, til andre formål end traditionelt kirkelige.

Det største potentiale vurderes at ligge i at rekruttere frivillige kræfter til vedligehold og til at opstarte
nye aktiviteter. Ideer fra borgerundersøgelsen var:
caféaftner med vægt på kultur, historie og intellektuelt liv, sociale arrangementer som fællesspisning
(udbydes allerede flere steder), ungdomsklub for
13-18 årige, udgangspunkter for landsbybyvandringer og kortspil. Det fremhævedes også, at man skal
huske alle aldre og økonomier. I borgerundersøgelsen blev ønsket om bedre forsamlingshuse fremsat,

Foreningerne i området er mangeartede. Udover
grundejerforeninger, bylaug og borgerforeninger
er der støtteforeninger for f.eks. forsamlingshuse
og plejecenter, der er husholdnings- og husflidsforeninger og forskellige kulturforeninger. Derudover
naturligvis idrætsforeningerne, hvor de to største er
Bårse Idrætsforening og Svend Gønge Idrætsforening. Foreningstyperne var bredt repræsenteret
til interviewene. Generelt er mødesteder vigtige
for foreningerne, både til planlægningsmøder og

Foreninger

til praktisering af den egentlige aktivitet. Hallerne i
hhv. Bårse (en lille) og Lundby (fuld håndboldbane)
er absolut fuldt bookede og fremstår, på trods af
nylagt gulv i Svend Gønge hallen (Lundby), som
slidte og ikke fuldt tidssvarende, især mht. omklædningsfaciliteter.
Foreningerne bakker op om en fælles aktivitetskalender, hvor deres tilbud kan figurere. Flere
ønskede mere viden om fundraising, og så et
potentiale i at udvikle samarbejdet med kommunen.
Foreningerne efterspurgte, at borgerne fortalte
om deres ønsker til nye initiativer. I dataindsamlingen ytredes der ønsker til idrætsforeningerne om
klatrevæg, skateboard og udendørs håndbold. Højt
på den samlede liste over ønsker var mere haltid
og bedre halkapacitet, og et af de store potentialer
er at få lavet en grundig halundersøgelse. Et andet
ønske fra borgerundersøgelsen var bedre oplysning
til tilflyttere om foreningstilbuddene, hvilket blev
set som den bedste måde at byde nye tilflyttere
velkomne til lokalsamfundet.

Ældre

Frem mod 2029 viser befolkningsprognosen for
Vordingborg kommunevii, at antallet af ældre over
80 vil stige fra 135 til 387. Dertil kommer, at en forholdsvis stor andel af dem bor i eget hus. At kunne
se en tryg og aktiv alderdom i møde har derfor stor
betydning for manges livskvalitet. Området har to
foreninger, der udelukkende beskæftiger sig med
ældre, nemlig Køng-Lundby Pensionist- og Fritidsklub og Aggerhus Venneforening (Aggerhus er et
plejecenter i Bårse). Pensionistforeningen er åben
for alle i hele området, og der kommer allerede folk
længere væk fra. Mens de frivillige i pensionistforeningen nogenlunde har løst kørselsudfordringen
for de ældre, der har vanskeligt ved at komme
rundt, er der potentiale for at udvikle et transporttilbud for beboere på Aggerhus, så de kan deltage
i nærområdets aktiviteter. I borgerundersøgelsen
var der flere, der havde fokus på at hjælpe ældre,
f.eks. med indkøb, gåture m.v., og derfor ligger der
sandsynligvis et potentiale for at rekruttere flere
frivillige til Aggerhus.

styregruppens et ønske om at tiltrække flere børnefamilier. Samtidig har området oplevet hærværksproblemer, som måske kunne afhjælpes gennem
bedre fritidstilbud til de unge. Derfor blev der samlet
en fokusgruppe om børn og unge. Man valgte at interviewe både voksne og unge på 8. klasseniveau,
således at man hørte fra dem, der arbejder med
børn og unge, og fra de unge/børnene selv.
Til de voksnes interview var repræsentationen
mangelfuld, bl.a. var distriktsskolen ikke repræsenteret. Man oplever ikke at have tid til andet
end det absolut nødvendige i hverdagen, og de
interviewede vurderede, at manglen på overskud i
forældregruppen hænger sammen med, at vi er et
pendlerområde. Det understøttes af de i øvrigt positive tal for beskæftigelse og husstandsindkomstix.
Området opleves meget trist og slidt af både børn
og voksne, og man har ikke den store lyst til at
engagere sig. Alle fremmødte var dog enige om, at
der meget gerne måtte være aktivitetstilbud og (gratis) arrangementer til børn og unge. Transportforholdene vanskeliggør selvstændig brug af området,
og udflugter er ofte ikke mulige for institutionerne.
Dog var der en vis interesse for flere familiearrangementer, og for bedre handelsmuligheder. Der var
konkret ønske om et mødested, f.eks. et bålhus
bag Svend Gøngeskolen, samt en fodboldbane nær
skolen. Friskolens elever var opmærksomme på, at
de, der kommer udefra både som tilflyttere og som
elev på skolen med fremmed herkomst, har oplevet
folk som reserverede, lukkede og direkte afvisende.
Fra voksen side er man opmærksom på at give de
unge nogle tilbud, men de unge synes ikke indstillet
på at benytte dem. Forslaget om aktiviteter for 1318 årige bør måske justeres til aktiviteter for børn
fra 10 år og op, da allerede 8. klassebørn ser sig
som for store til at blive aktiveret. Der ligger dog et
potentiale at udvikle mødesteder, hvor de unge selv
kan definere rammerne for samvær, og de betonede selv det gode naboskab som en ønskværdig
kvalitet.

Børn og unge

Det faldende børnetal har været fulgt af besparelser
i Vordingborg Kommune. I Landet mellem fjordene
er andelen af børnefamilier forholdsvist højt, men
befolkningsprognosen for skoledistriktet frem mod
2029viii viser, at gruppen af børn mellem 6 og 15
år, dvs. grundskolealderen, falder fra 680 til 568.
Tendensen er den samme for de øvrige børnegrupper. Både for at undgå yderligere nedskæringer og
for at fremtidssikre området demografisk er der i
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8.

FREMTIDIGE POTENTIALER

De fremtidige potentialer er de fokusområder, som styregruppen og/eller dataindsamlingen har identificeret som afgørende
for Landet mellem fjordenes udvikling, men
som man ikke har haft ressourcer til at tage
fat på endnu. Nedenstående kan derfor
fungere som idékatalog for Landet mellem
fjordene eller kan inspirere andre til handling.
Svend Gønge skolen

Områdets sammenhængskraft er især begrundet i,
at det er ét skoledistrikt med to afdelinger. Den suveræne topscore, da borgerundersøgelsen spurgte
om ”højeste ønske for området” var ”at bevare
Svend Gøngeskolen i sin nuværende form”. Borgerundersøgelsen kom samtidig med kommunens
udspil til en spareplan for skolen, hvilket formentlig
har påvirket resultatet. Men skolens skæbne ligger
mange på sinde efter en årrække med udfordringer
som skolereform, inklusion, lokal ballade, skiftende
skoleledere m.v. Faldende fødselstal, fraflytning

22

og en bevægelse af elever fra distriktsskolen til
privatskoler har samlet givet et fald i elevtal fra 502
i 2013 til 372 i dag x. At bevare skolen i sin nuværende form kan blive en større udfordring og bør
være et fokusområde.
Der ligger et stort potentiale i at stå sammen med
lokalrådene og skolebestyrelsen om at opnå ro
omkring den udfordrede skole. Desuden er der et
stort udviklingspotentiale i sammenhængen mellem
skole og det omkringliggende samfund. I skolereformen lægges der op til at inddrage foreninger og
erhvervsliv i skoleundervisningen, ligesom det eksisterende samarbejde med kirkerne kan udbygges.
De seneste tre år har skolen og en gruppe frivillige
holdt Lundby Familie- og Kulturfestival, hvor skolen
har dannet ramme om aktiviteter arrangeret af foreningerne og af skolen selv. P.t. har skolen næppe
overskud til festivalen, men man håber på en gentagelse, fordi festivalen styrker børnenes tilknytning til
området som et rart sted at være.

Infrastruktur

Områdets pendlerstatus giver sig udslag i dataindsamlingen. ”Bedre offentlig transport” og ”bevarelse
af stationen” blev især fremhævet i borgerundersøgelsen, men også bedre veje og stisystemer var i
fokus. Her ligger flere potentialer: 1) Bevarelse af
stationen og busdrift, hvor Pendlerforeningen og
lokalrådene er gode samarbejdspartnere. 2) Sikre
en bedre skolevej, så skoledistriktet bliver mere
sammenhængende og børnene lettere kan besøge hinanden i fritiden. Der er særligt behov for en
mere sikker skolevej mellem Lundby og Bårse. 3)
Undersøge mulighederne for at øge daginstitutioner
og skolers mobilitet, så de bedre kan gøre brug af
lokalområdet.
De dårlige veje i Lundby blev påpeget af mange
utilfredse borgere, og hovedgaden er siden blevet
udbedret. Fra efteråret 2017 og forventet et år frem
nedtages broen over jernbanen i Lundby, så al
kørende trafik skal over Ring eller Sværdborg med
yderligere tab for handlen i byen som konsekvens.
I den periode skal transporten lettes mest muligt for
borgerne, bl.a. ved oplysning om alternative veje
samt busdrift.

Natur

Udover de fokusgrupper, som blev interviewet, var
der foreslået to andre. Den ene var ”Natur”, som er
et stort aktiv for borgernes livskvalitet og for markedsføringen af området til nye tilflyttere. I borgerundersøgelsen var der ønsker om bedre naturad-

gang, mere økologi og ikke mindst fokus på Svinø
Strand. Vordingborg Kommune ønsker at brande
sig på sin lange kystlinie, og det kan komme Svinø
Strand og måske Avnø til gode, ligesom de kystnære stisystemer på Svinø Nor kunne blive et endnu
større aktiv for området. Fjord-til-fjord-stierne er et
vigtigt værktøj til at binde området sammen, og disse skulle gerne udvikles til at omfatte Bårsesøerne,
evt. gennem arbejdsgruppen ”Bårsesøerne”. Der er
ønsker om faciliteter til overnattende turister i form
af vandrehjem (evt. ved Avnø), shelters eller en ny
campingplads ved Svinø Strand, hvor der også er
basis for at udlægge større rekreative områder.

Erhverv

Styregruppen ønskede også at fokusere på ”Erhverv”, igen understøttet af borgerundersøgelsen,
hvor vækst var i top ti på ønskesedlen, ligesom
vigtigheden af lokale arbejdspladser blev betonet
i interviewene. Der er allerede en forholdsvis stor
andel af husstandene, der har set et potentiale
i at drive virksomhed hjemmefra. Der er dog et
klart potentiale i at undersøge, hvordan man kan
understøtte et stærkere og mere iværksættende
erhvervsliv, både i detailhandel, mindre service- og
produktionsvirksomheder, og i landbrug, herunder
alternative dyrkningsmetoder, samdrift, og nye afgrøder. Man kunne desuden undersøge, om lokale
håndværkere eller andre kunne være interesseret i
det føromtalte samspil mellem erhvervsliv og skole
iht den nye skolereform.
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9.
I SAMLET FLOK
MOD NYE MÅL
Landet mellem fjordene ønsker at medvirke
til at løfte hver eneste by og landsby i området ved at tiltrække og støtte frivilliges
indsats for udvikling og drift af mødesteder
og aktiviteter til glæde for alle borgere. Vi
ønsker et velfungerende samarbejde med
lokalrådene og med både politikere og
forvaltning i kommunen. Vi vil give området den synlighed, der skaber mere liv på
tværs, så de unge har lyst til at blive boende, og nye tilflyttere tiltrækkes.
Om fem år håber vi at have været med til at skabe
et område med godt og åbent naboskab i levedygtige landsbyer med et driftigt erhvervsliv. I Landet
mellem fjordenes smukke natur ønsker vi et bredt
udvalg af naturaktiviteter og –oplevelser med plads
til både ro og liv. Og i byerne ønsker vi en rigdom
af oplevelser, især baseret på skolen og idrætsforeningerne som samlingspunkter for børn/unge
aktiviteter og forsamlings- og menighedshusene
som samlingspunkter for voksentilbud.
Historien om Landet mellem fjordene er først og
fremmest historien om en gruppe aktive borgere,
der ønsker at arbejde sammen for at fremtidssikre vores område. Troen på, at man løfter bedre i
fælles flok, har motiveret en gruppe frivillige til at
bruge et år af deres fritid til at forankre den idé hos
så mange som muligt i området.
De investerede kræfter har allerede givet et godt
fundament af samarbejde på tværs. Flere borgere
har forholdt sig til området, både som det er, og
som man drømmer om, at det kan blive. Men de
daglige udfordringer presser sig på, og mange
drømmer småt. Der ligger et stort potentiale i at engagere flere borgere i deres lokalområde og sammen opdage de muligheder, der ligger i området.
Denne udviklingsplan har til formål at vise de
muligheder, der er og danne grundlaget for, at det
kan blive til mere. Landet mellem fjordenes største
ønske for området er at give afsæt til et samarbejde
om initiativer og ambitioner, der bringer området og
dets borgere videre. I samlet flok mod nye mål.
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NOTER
i
Formålsbeskrivelsen for foreningen står i vedtægterne beskrevet således: ”Formålet med samarbejdet
er at sikre sognenes fortsatte alsidige udviklingsmuligheder og at sikre, at sognenes synspunkter og
ønsker bliver fremført med større gennemslagskraft
end de enkelte sogne kan gøre alene”.

vi

ii

Tal fra Rapport om Landsbyklynger, maj 2016, fra
Vordingborg kommunes prognose

vii

Den Lokale UdviklingPlan (LUPpen) er det værktøj,
som fra Vordingborg kommunes side har tænkt som
grundlag for ansøgninger til den særlige LUPpulje,
som er knyttet til lokalrådene.

viii
Tal fra Rapport om Landsbyklyngen Landet mellem
fjordene, maj 2016

Tal fra borgerundersøgelsen foretaget i marts 2016
af Landet mellem fjordene.

x
Tal fra Danmarks Statistik (5/9-2013) og Skoleintra
(23/9-2016)

iii

iv

Gåseugen var en uges arrangementer i forbindelse
med Mortens aften. Ugen startede naturligt nok på
Avnø Naturcenter og fortsatte med tre andre arrangementer, der satte fokus på gæs og det at føle sig
hjemme/være på træk/løfte i flok, samt en infoaften
om Landet mellem fjordene.

Tal fra Rapport om Landsbyklyngen Landet mellem
fjordene, maj 2016

ix

Omtalt i afsnit om demografi

v
Uformelle mødesteder er steder, hvor hverdagens
små møder tilfældigt opstår, f.eks. købmanden.

FOTOS
Fotos bragt med tilladelse af styregruppen for Landet
mellem fjordene.
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