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Morten Priesholm
Fra:

Morten Priesholm [mp@aktionsgruppe.dk]

Sendt:

15. september 2009 15:22

Til:

anker frimodt jensen; Bent Knudsen (gurli@knudsen.mail.dk); Birgit Pedersen; Claus
Jensen (cj@danske-smaaoer.dk); Dorthe Winther; Erik Wonsbeck (wonsbeck@mail.dk);
Eva M. Terkelsen; Finn Jørgensen; Hans Henrik Bøgebjerg (havlokke@strynet.dk);
Henrik Ingemann; Jan Bendix (jbx@jbx.dk); jepja@faaborgmidtfyn.dk; Kirsten Malling
Olsen; Kjeld Tønder Hansen (k@strynet.dk); ls@cmi.aau.dk; Mogens Windeleff
(mogens.lyoe@pc.dk); Ole Wolff (hanneole.omoe@gmail.com); Per Funk - Mandø; Peter
Petersen (peter@venoe.dk); Poul Henrik Harritz (phh@sydforfyn.dk); Preben Bech
Jørgensen; Rasmus P. Andersen (mail@lyoe-ferie.dk); Svend Erik Hansen
(sverikq8@dlgmail.dk)

Emne:

Ø-handlingsplaner - nyhedsmail nr. 5

Vedhæftede filer: lenes oplæg d 12 sep 09.pdf; Opstarts Seminar - kmo indlæg.pdf; SMC oplæg.pdf;
indbydelse, beboermøde.doc
Til kontaktpersoner, arbejdsgrupper, konsulenter m.fl. / ø-handlingsplaner
Hermed lidt opfølgning fra weekendens seminar på Strynø.
Diverse materiale fra seminaret
Jeg vedhæfter:
Sørens oplæg
Lenes oplæg
Kirstens oplæg
Og her er link til www.mulighedernesland.dk.
Man kan abonnere på deres nyhedsmails via http://www.mulighedernesland.dk/#/167122/.
Jeg har aftalt med Søren, at han sender den kommende bog med internationale projekt-eksempler direkte
til Jer alle. Men der går nok et par uger eller mere.

Rapport om ’bosætning og landsbyvækst’
Kirsten nævnte en rapport om ’bosætning og landsbyvækst’ fra Institut for Forskning og Udvikling i
Landdistrikter (IFUL, Esbjerg): Her er den:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Iful_forskning_og_udvikling_i_landdistrikter/Nyheder_fra_IFUL/Landsbyvaek
Link til Årø
Årøs udviklingsplan blev nævnt flere gange i løbet af weekenden. På Årøs hjemmeside finder man det
meste af materialet fra processen og den endelige rapport: http://www.aaro.dk/aaro/whadmin.nsf/
(vis)/F67295522EE41646C12573590046BFE2?OpenDocument
Hvis man vil vide mere, kan man kontakte Kirsten (tlf. 25 47 65 62), som jo var konsulent på opgaven,
eller Sv. Aage Hansen, Årø (tlf. 40 10 94 95). Han var formand for beboerforeningen, da planen blev lavet
og med i den arbejdsgruppe, som nu arbejder med at få planen ført ud i livet. Hvis man gerne vil høre
mere om erfaringerne, kan man jo også invitere Sv. Aage med til et møde.
John Sørensen og Øhavets syltetøj
Os der drog ud til John søndag eftermiddag fik en fin rundvisning og havde en god og inspirerende snak.
Det kom bl.a. til at handle om ø-erhverv, ø-strategier og vedholdende bosætningsarbejde på Strynø.
John kan anbefales til en pep-talk om bosætning, erhverv, ø-markedsføring m.m. Find ham her:
www.ohavets.dk
Beboermøde på Lyø
Som inspiration og idéudveksling vedhæfter jeg en indbydelse til beboermøde på Lyø.
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Hilsner fra
Morten Priesholm
Projektkoordinator
Småøernes Aktionsgruppe
Tlf. 38 33 00 67
Mail: mp@aktionsgruppe.dk
Se også www.aktionsgruppe.dk
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