
Årsberetning for Allested-Vejle Lokalråd 2018-2019 

 

Endnu et år er gået, endnu en beretning der skal fortælles. Endnu en status på året der er gået skal 

tages. Et tilbageblik.  

Jeg blev fornyelig spurgt om hvad det er det gør at man ikke brænder ud som frivillig? Et 

spørgsmål jeg på daværende tidspunkt ikke havde et tydeligt svar på og som jeg har måtte 

reflektere over. Svaret er langt fra simpelt. Men en ting ved jeg. Jeg ER frivillig og jeg elsker det. 

Det er intet som gør mig mere stolt og glad end at vide at vi i Allested-Vejle er et forbillede for 

andre. At vi kan noget her som få andre kan. Det har vi bevist flere gange i året der er gået og det 

er endelig den største succes som vi har opnået i det forgangne år.  

Lokalrådet indsendte sidst på året vores ansøgning til Blomst 2 og 3 i udviklingsprogrammet 

Blomstrende landsby. Og blev optaget på niveau 3, sammen med 6 andre landsbyer i Danmark. Og 

kun overgået af to landsbyer på niveau 5. En kæmpe milepæl i lokalrådets arbejde igennem de 

sidste par år. En kæmpe selvtilfredshed i at vide at vi har afleveret et godt stykke arbejde og at 

processen omkring ansøgningen har været god og at vi har haft en stor involveringsgrad af vores 

borgere og aktør i området. Men hvad betyder det at vi er blomstrende landsby? Jeg vil udtrykke 

det sådan her: at vi får en større selvbevidsthed om hvem vi er, hvad vi kan og hvad vi gerne vil. 

Giver os mulighed for at handle på de ting som har betydning for os som område. OG vigtigst af 

ALT – vi taler med hinanden, vores sammenhold, vores evne til at understøtte hinanden på kryds 

og tværs og vilje til at kerer sig om hinanden.   

Vores vilje til at kerer os om hinanden kan også ses i Brugsen hvor vores allesammens Palle holder 

til. Palle blev i året der er gået udvalgt i COOP’ egne rækker som forbillede for andre COOP 

butikker til hvordan man kan vende et underskud til overskud ved først og fremmest at vælge den 

rigtige mand på pinden, men også ved at Brugsuddeleren udviser vilje, engament og gå på mod. En 

stor ros Palle for det store stykke arbejde og tid du investerer i vores område. Du har forandret 

Brugsen fra at være et indkøbssted til et samlingssted. Vi handler ikke længere ved Brugsen, men 

hos Palle. Hvilken bedrift.  

Vi har også været i nyhederne på tv2 for vores evne til at holde vores erhvervsliv i live trods det 

mange steder dør hen, ja så blomstre det her i Allested-Vejle som et af de få steder i Region 

Syddanmark. Og senere i radioen på VLR. Hvor er det skønt, at omverden hører om os.  

Når man taler med hinanden, så kan magi opstå og det er turpo tirsdag et godt eksempel på. Til et 

af lokalrådets dialog møder opstod ideen til turpo tirsdag som blev søsat af afdelingsleder Tine og 

Sus fra hallen. Ønsket var at få flere af områdets børn til at være aktive, ikke kun med en bold. Nej 

de skal afprøve alle mulige slags sports grene. Det pædagogiske i konstruktionen af konceptet er at 

alle på et eller andet tidspunkt er den bedste og alle får lov til at opleve at være god til noget. 

Noget andet der er banebrydende ved konceptet er at der inden fast træner på holdet. 

Aktiviteterne planlægges for et halvt år af gangen og træneren skifter fra gang til gang alt efter 

aktiviteten. FEDT, at se hvor meget vi kan opnå, når vi understøtter og taler med hinanden.  



Noget andet som vi kan være stolte af i Allested-Vejle er de ressourcer og kompetencer som vi 

rummer. Havde det ikke været for 2 aktive og vidende borger fra Allested-Vejle var der ikke blevet 

en cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk. Det tør jeg godt at sige. I går kørte jeg i bil den vej som 

cykelstien skal følge. Jeg kunne ikke lade vær med at tænke – hvor er det vildt at nu bliver det til 

en realitet. Møderne i 5672 Broby har ikke været spildte. Men møderne i 5672 Broby har været 

indstillet for en tid, da Vester Hæsinge, Brobyværk og Nr. Broby har haft deres fokus på deres 

klynge samarbejde. Det er vi ikke en del af. Men der er kommet ny formand i både Nr. Broby og 

Brobyværk – så mon ikke der kommer ny energi til og vi igen kan genoptage vores forbindelser og 

relationer.   

Í lokalrådet har vi i det forgangne år været på byvandring i Radby med Lektor Per Grau Møller fra 

SDU. Per fortalte om Radby og hvordan byen opstod. Vi fik svaret på et meget vigtigt spørgsmål; 

nemlig hvorfor hedder det Telgdamsgyden når der aldrig har ligget et teglværksted der? Men det 

er fordi området som vejen går igennem hedder Tegldamsmark. Så blev vi så kloge.  

Noget helt andet som jeg personligt i det forgangne år har glædet mig over at se er at antallet af 

nye uformelle netværk vokser. De blomstrer og det er godt for os alle sammen, fordi der kan 

tilbydes flere forskellige slags fritidsaktiviteter end før. Der er kommet en gå klub til som går om 

onsdagen, der er en syklub som holder til på skolen. Hvor er det fantastisk som vi lykkes! 

Til noget andet som jeg ser til med bekymret mine. Lokalrådet har i år besluttet at vi IKKE ønsker 

at deltage i øko-dagen sammen med lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Det er en dag som vi 

har holdt sammen med kommunen igennem de sidste par år. Et arrangement som har været med 

til at styrke vores naboskab med Nr. Lyndelse. En god lejlighed til at få snakket med hinanden på 

og støttet op om hinanden på. Kommunen har deltaget ved at de har talt godt for deres 

byggegrunde i Nr. Lyndelse. Men i år fik vi besked om at kommunen ønskede at deltage i øko-

dagen med et udvidet program der også rummede Årslev og den kulturelle rygsæk. Lokalrådet 

mener ikke det er vores opgave at promovere Årslev eller den kulturelle rygsæk så vi har valgt at 

takke nej tak til samarbejdet. Det der bekymrer mig er at kommunen går ind og trækker noget ned 

over hovedet på andre for at promovere vores kommunen og for at virkeliggøre 

udviklingsstrategien. Og dermed ødelægger gode relationer to nabolandsbyer imellem. Det er i 

min optik HELT forkert tilgang, at have til hvordan samspillet mellem kommunen og 

lokalsamfundene skal være!  

En anden ting som bekymre mig er forsat den nye organisationsstruktur i Fynsland. Der er kun sket 

en ting og det er at afstanden fra borgerne til politikkerne er blevet større og større. Egnsmøderne 

som Fynsland ellers har afholdt eksistere ikke mere. Så viden om hvad der rør sig hos vores naboer 

er svær at få og en dialog om ens problemstillinger hos hinanden kan ikke drøftes. 

Kommunikationen mellem forvaltningen og lokalrådene er blevet dårligere. Det er svært at vide 

hvad der sker af tiltag i forvaltningen og vide hvornår det er i processen man skal gøre indsigelser. 

Så det er i mine øjne op af bakke – jeg håber bare det vender på et tidspunkt og forhåbentligt 

inden alt for længe.  

NÅ men nok om bekymringerne. Det som jeg glæder mig til i 2019 og ser frem til er vores arbejde 

med overskriften ”De unge”. Lokalrådet har besluttet at vi vil gøre 2019 til et år hvor vi har fokus 



på de unge i området og hvad det vil sige at være ung i Allested-Vejle i 2019. Hvad er det for nogle 

rammer som man ønsker? Vores børn har vi aldres inddelt i tre grupper. Børnehavebørn, 0. klasse 

– 6 klasse og fra 7 klasse til 25 år. Så må vi se hvad de svare. Lokalrådet har lovet at vi vil hjælpe og 

understøtte de ønsker som de unge kommer med at forbedringsforslag.  

 

Med et ønske om at det kommende år vil bringe os mange gode stunder og resultater.  

 

Signe Madsen  

Formand for Allested-Vejle Lokalråd  

 

 

 

 

 

 

 

 


