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Deltagere: Repræsentanter for Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne, Agersø Beboerforening,
Tårnborg Grundejerforening, Vestermose Lokalråd, Omø Beboerforening.
Fra Slagelse Kommune: Anna Sofie Præst Schmidt og Anne Justiniano.
Om Blomstrende Landsby
Slagelse Kommune havde inviteret Peter Holst, som er konsulent i Landdistrikternes Fællesråd
til at præsentere programmet Blomstrende Landsby og beskrive perspektiverne ved at være med.
Programmet henvender sig til de landsbyer, der gerne vil tage udviklingen i egen hånd. Det kan
hjælpe til at sætte retning på udviklingen.
Samtidig rummer programmet nogle udfordringer – det kræver at man har viljen til at opnå en
form for enighed samt til at snakke om det, der er svært at sætte ord på.
Peter gennemgik niveau 1 og 2. Det vurderes at alle landsbyer vil kunne bestå niveau 1. Til
niveau 2 stilles større krav.
Når man har arbejdet med et niveau, inviterer man komitéen for Blomstrende Landsby ud, som
vil vurdere, de resultater man har opnået.
Derefter bliver man tildelt en blomst og får mulighed for at flagre med den.
12 EU lande arbejder med programmet – hvert land på sin måde. Der er ikke fælles kriterier
I Danmark er der 9 kommuner, som har tilmeldt sig Blomstrende Landsby. 25 landsbyer er i
øjeblik aktive og arbejder med programmet.
2 landsbyer har fået 1 blomst.
Det koster 1.500 kr. om året for en landsby at være med i programmet. Kommunen betaler også
medlemskab.
Landdistrikternes Fællesråd har indgået aftale med Politikken om at lave en guide ’Turen går til
de blomstrende landsbyer.’
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Efterfølgende debat og meningsudveksling
Der blev spurgt hvordan man definerer en landsby. Kommunen ønsker ikke at stadfæste en
definition af, hvad der kan betragtes som en landsby.
Flere gav udtryk for, at de områder, som er dækket af et lokalråd, ikke altid vil kunne fungere
som grænserne for en landsby i forhold til programmet. Man skal måske hellere se på, hvor der
findes et kulturelt og historisk fællesskab som kan danne baggrund for et samarbejde.
Anne understregede at kommunen har en rolle at spille i forhold til at formidle information om
programmet. Men der er ikke afsat ressourcer til at facilitere processer i de enkelte landsbyer.
Konklusionen blev at de fremmødte skulle gå tilbage til deres bagland og drøfte programmet i
deres lokalområde.
Hvis man gerne vil være med
Hvis man ønsker at være med kan man rette henvendelse til Anne Justiniano på
aljus@slagelse.dk eller på tlf. 58 57 38 27.
Peter Holst fra Landdistrikternes Fællesråd kan træffes på ph@ldhus.dk.

