
Nyhedsbrev fra Søhøjlandet Sjælland – december 2018 
 
En lille opdatering til jer alle i Søhøjlandet Sjælland – det er her mulighederne trives. 
 
Først og fremmest en stor tak til jer alle, som har bidraget med ideer og forslag - og har 
deltaget på møder og arrangementer som landsbyklyngen har afholdt. Det er for alle ca. 5.500 
borgere i klyngeområdet, at vi har sat dette skib i søen – det som vi kalder Landsbyklynge 
samarbejdet. 
 
Visionen for det tværgående samarbejde  
Vi vil seriøst arbejde for, at vores 4 lokalområder bliver endnu bedre at leve og bo i.  
For borgere i alle aldre. Gennem hele livet. 
 
Formålet med landsbyklyngen Søhøjlandet Sjælland  
Er at understøtte primært nye samarbejder på tværs af vores landsbyer for herigennem at 
styrke livet på landet. Vi skal ikke kun se til – vi vil handle aktivt. 
 
Klyngens tiltag skal også være med til at styrke kendskabet til aktiviteterne i vores område, 
finde potentialer og gøre beboere og folk udefra opmærksomme på de gode kvaliteter, som 
findes her.  
Borgere må meget gerne være og blive stolte af området og føle ejerskab. Vi vil hellere have 
udvikling end afvikling! 
 
Kort tilbageblik 
En initiativgruppe startede 
klyngesamarbejdet foråret 
2017, og det blev formelt 
etableret efteråret 2018. Der 
blev afholdt et stormøde i 
januar 2018, hvor næsten 100 
borgere deltog. Det viser stor 
interesse og opbakning til 
klyngesamarbejdet. I april 
måned 2018 blev udsendt et 
spørgeskema via e-Boks til en 
borgerundersøgelse - her var 
der 18.1% i svarprocent og det 
er rigtig flot. Resultatet kan ses 
på hjemmesiden Søhøjlandet-
Sjælland.dk. Sidenhen har der været afholdt 2 ”opsamlingsmøder” med information om 
klyngesamarbejdet - ét i Vigersted og ét i Stalden i Jystrup. Her viste sig nye mennesker med 
ressourcer - fantastik positivt. 
En fælles bustur var en realitet i september måned, hvor formålet var at se naturen og 
seværdigheder i Søhøjlandet. 45 personer var turister i eget område - flot arrangeret af Jon 
Feilberg. 
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Der arbejdes i 4 temagrupper 
 
Kommunikation 
- opbygning af hjemmesiden Søhøjldndet-Sjælland.dk for at få en samlet kommunikations-
platform. Der har været afholdt workshop og ”arbejdsaftener” for at komme i gang og 
hjemmesiden er nu en realitet, selvom der er lang vej endnu. To lokalråd har givet tilsagn om, 
at deres respektive hjemmesider kommer ind under Søhøjlandets side – det er super godt.  
 
Bosætning / Dagligvarer 
- finde nye muligheder for bosætning og synliggøre, hvor der er fødevareproduktion, og 
måske skabe nye måder at distribuere/markedsføre varerne på. 

 
Faciliteter / Idræt / Kultur 
- har afholdt mange møder for at identificere nogle fælles emner for bl.a. idrætslivet. Det har 
desværre ikke været muligt at opnå enighed om ét større emne/projekt at arbejde videre 
med. Folkene bag idrætsgruppen har besluttet at gen-starte temaet om faciliteter. Gruppen 
har også arbejdet med at styrke samarbejde omkring lokalhistorie og kultur. 
Som noget nyt kommer der et fællesmøde for ALLE interesserede borgere om ”Outdoor” – 
motion og bevægelse i naturen. Det sker lørdag den 26. januar kl. 10 – 12 på Vigersted Skole. 
Du skal være meget velkommen. Se mere på hjemmesiden. 
 
Natur / Trafik 
- mulighed for etablering af en 
naturpark. Naturpark er også et 
varmt emne i Ringsted Kommune 
og i hensigtserklæring fra Byrådet. 
Ikke mindst er de rekreative 
ressourcer et populært emne i al 
almindelighed, så det ligger godt i 
trit med tidsånden. En naturpark 
tager afsæt i den følsomme natur, 
der kan danne et 
sammenhængende område 
gennem Ringsted Kommune, og er 
noget vi ønsker at passe på, og 
benytte til oplevelser og 
aktiviteter.  Klyngesamarbejdet støtter oprettelsen af en naturpark, og det forventes at der 
etableres et fællesskab med Ringsted Kommune, lodsejere og borgere om emnet.  Det bliver 
rigtigt spændende. 
 
- Naturgruppen arbejder også med et tema omkring sammenhængende rekreative og 
trafiksikre cykel- og vandrestier mellem de større landsbyer i Søhøjlandet. Det skal være 
sikkert for vores børn (og andre) at færdes til/fra skole mv. Stierne skal også sikre 
tilgængeligheden til naturen, som er en af Søhøjlandets bedste og mest værdsatte aktiver.  
 
- En gruppe arbejder med indsamling af viden om trafikforhold i klyngeområdet.  Tanken er et 
katalog med behov og ønsker, der kan hjælpe med at synliggøre områder med trafikale 



udfordringer. Ikke mindst for de bløde trafikanter og vores børn. Gruppen har afholdt møder 
med bl.a. 3 lokalråd og gør en rigtig fin indsats. 
 
Har du lyst til at deltage i fællesskabet i en af temagrupperne er du mere end velkommen, og 
du kan finde kontaktoplysninger på hjemmesiden. 
 
 
Fremtidige temaer: 
Foruden de igangværende temaer, vil der på den lidt længere bane også være mulighed for 
mange andre fælles tiltag på tværs i klyngen. Så alle med gode idéer og måske lidt engagement 
er mere end velkommen til at melde ind. F.eks. om ungdommen, turisme eller måske en 
enkeltstående begivenhed. 
 
 

Nu gælder det… 
Styregruppen arbejder ihærdigt på at 
formulere en strategiplan for projekterne, og 
de skal munde ud i egentlige 
handlingsplaner. Disse strategier og planer 
danner i fællesskab mulighed for at have et 
godt styringsredskab, der sikrer at vi når de 
fastsatte mål, samt danne grundlag for 
søgning af fondsmidler. Strategi- og 
handleplaner vil ligge færdige 31. marts 
2019.  
 
 
 

 
I skrivende stund er det medio december og 
styregruppen har som største prioritet, at støtte 
temagrupperne fremadrettet.  
 
Styregruppen ønsker alle en glædelig Jul og 
ser frem til et super spændende Nytår, og en 
særlig tak til alle som har bidraget til 
Søhøjlandet Sjælland 
 
På styregruppens vegne 
 
Ulrich Hjort Hansen, formand 
 
Telefon: 5115 0535 
Mailadresse: uhjorthansen@gmail.com 

 

 

 


