Landsbyer i fremmarch
Af Kim Lykke Jensen, byrådsmedlem for SF i Syddjurs.
I slutningen af september afholdes den årlige frivillighedsmesse i Syddjurs. Her mødes det organiserede
foreningsliv og udveksler ideer og erfaringer. Og der er masser af gode ideer at udveksle. For både i det
organiserede foreningsliv som i uorganiserede borgergrupper pibler det frem med virkelyst. Vi har set det i
forbindelse med projektet Mols i Udvikling, og det samme er ved at ske omkring de to
landsbyklyngeprojekter i Østdjurs og Ådalen. Disse projekter skal blandt andet synliggøre og videreudvikle
de mange aktiviteter, der foregår rundt omkring i de enkelte landsbyer. Og det er ikke så lidt, der sker
herude. I Lime har en gruppe borgere netop kunnet indvie en bypark med legeredskaber, opholdsområde
og fitnessredskaber. Et projekt, der udelukkende er blevet til, fordi de lokale ildsjæle har lagt store kræfter i
at få skabt liv og aktiviteter i lokalområdet – og en anden gruppe i byen har for nylig skabt et fantastisk
samlingssted omkring byens gamle grusgrav. Den slags initiativrige borgergrupper blomster i øjeblikket
frem i mange af kommunens små samfund. I Halling er man gået sammen om etableringen af en folkepark.
I Søby har man fået lavet en stor og fin legeplads, og lokale borgere står for at arrangere børnediskotek for
områdets mindste. I Skørring bliver der hvert år arrangeret et stort børnedyrskue. I Mørke er der en masse
forskellige borgergrupper, der har gang i forskellige projekter, der bidrager til talrige nye aktiviteter,
faciliteter og forskønnelse af byen. I Thorsager møder man hinanden til månedlige fællesspisninger. I Balle
har man i fællesskab gået sammen for at bevare byens købmandsbutik og har fået etableret et borgerhus i
den gamle børnehave. Og sådan kunne man blive ved. Der er en stærkt stigende virkelyst og initiativ i såvel
det organiserede foreningsliv som i uorganiserede borgergrupper. Det er stærkt!
Det vidner om, at man vil sit lokalsamfund. At man vil fællesskabet. At man vil hinanden. Også selvom det
kræver hårdt arbejde og masser af tid. Med andre ord peger alt på, at vores landdistrikter går en stor
fremtid i møde!

