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Ollerup d. 28/2-2020 

Nyhedsbrev marts 2020 
 
Marts måned byder bla. på pædagogiske dage, en fælles emneuge, Madlejr for 6. klasse og 
lejrskole for 7.-8. klasse. 
Og så er vi ved at gøre klar til Forårs-SFO-børnene, der starter 1. april. 

Hjælp til udgravning 

I forbindelse med etablering af garderober for vores Forårs-SFO,  
vil vi gerne have forældre-hjælp til udgravning foran køkkenet i 
Bulderby. 
Har du mulighed for at give en hånd med på torsdag d. 5. marts 
kl. 16-19 (det er muligt at komme tidligere, hvis det passer 
bedre)…, så skriv endelig til Jakob her på Viggo. 
 

Pædagogiske dage 

På Viggo har I fået en beskrivelse af de aktiviteter, som 
lærerstuderende fra DfL vil lave sammen med jeres børn på torsdag 
og fredag, når personalet er på pædagogiske dage. Det pædagogiske 
personale skal besøge Fund Friskole, og herefter har vi et døgn 
sammen i Brenderup, hvor vi skal blive klogere på ’Anderledes 
prøver på OF’, ’Inklusion/ børnesyn’, ’Næste skoleår’ og 
’Undervisning med en international dimension’. 
Vi håber alle får nogle gode dage. 

Forum 5762 

Nogle af jer vil muligvis kende den lokale gruppe ’Forum 5762’, der arbejder på at vores 
lokalområde også fremover skal være attraktivt at bosætte sig i. De arbejder med mange 
forskellige tiltag – cykelsti, ældreboliger, aktiviteter mv. (se beskrivelse nederst). 
Jeg er blevet kontaktet af gruppen, der har bemærket, at Ollerup ikke er særlig godt 
repræsenteret i gruppen. Hvis der skulle være nogen af jer, der kunne tænke sig at deltage i 
gruppens arbejde, må I meget gerne henvende jer til Thomas Visby (se kontaktoplysninger 
nedenfor). 

Emneuge 16.-20. marts 

Emneugen i uge 12 står i år i naturfagenes 
tegn. Der skal arbejdes på tværs af 
årgange med naturfaglige temaer.  
Mere info følger. 
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Forum 5762 

Forum5762 er en initiativgruppe af folk fra foreningslivet, skoleverdenen, erhvervslivet og civilsamfundet, der samlet set 
har interesse i at arbejde for udvikling af lokalområdet  under postnummeret 5762 i den vestlige del af Svendborg 
Kommune. 

Mission (formål) 
At afholde møder og skabe dialog mellem borgere og interessenter i 5762 Vester Skerninge, der bidrager til at skabe 
aktivitet og positiv udvikling i lokalområdet. 

Vision 
5762-området er et attraktivt sted at bo og virke. 
Alle aldre fra børnefamilier til ældre seniorer oplever, at der er et relevant udbud af aktiviteter og 
faciliteter, og at der er et godt sammenhold og socialt fællesskab i lokalområdet. 

Strategi 
• Fælles kommunikationsplatform(e), der sikrer god intern kommunikation i lokalområdet og 
ekstern profilering som attraktivt bosætningsområde. 
• Facilitering af møder for borgere og andre interessenter i lokalområdet. 
• Bidrage til at koordinere og forstærke lokale initiativer. 
• Kontakt for Svendborg Kommune m.fl. og potentielle bosættere i vores lokalområde. 

Mål 
• Positiv befolkningsudvikling – især tiltrække børnefamilier. 
• Oplevelse af lokal dynamik og sammenhængskraft. 

Organisering 
• Selvsupplerende arbejdsgruppe af borgere og interessenter i lokalområdet (erhvervsliv, skoler, 
foreninger m.v.), der har lyst og kræfter til at arbejde for, at 5762-området er et attraktivt sted at 
bo og virke. 
• Via 3 borgermøder pr. år er det hensigten, at der etableres yderligere arbejdsgrupper om temaer, der har 
særlig relevans og interesse hos borgere og interessenter. 

Initiativgruppen mødes efter behov, men ca. hvert 6. uge. Pt. arbejdes der med potentialeplanens færdiggørelse, 
samarbejde med Lokaludvalget i kommunen, vores hjemmeside samt kigger frem mod næste borgermøde på Ollerup 
Friskole i maj. 
Ofte bliver opgaver uddelegeret til undergrupperne, der arbejder med afgrænsede områder også mellem møderne. 
 
 
I 2020 består initiativgruppen af: 
Michael Grube Andersen, Nørremarksvej 10, 5762 Vester Skerninge, 4089 5511, michael@Grube-Andersen.dk 
Brian Berggren Sørensen, Sparekassen Sjælland-Fyn, 6548 5481, bbs@spks.dk 
Henning Dam, Sparekassen Sjælland-Fyn, 6548 5484, hda@spks.dk 
Jens Fabricius Hansen, Fjællebrovejen 25, Fjællebroen, 5762 Vester Skerninge, 4046 0040, jensfabricius@vskfri.dk 
Pia Duus Jensen, Kohavevej 61, Ollerup, 5762 Vester Skerninge, 5194 5597, piaduus@gmail.com 
Arne Ebsen, Nyvej 48, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge, 4158 5762, arne.beck.ebsen@gmail.com 
Kristine Kiilerich, Åmarksvej 22, Øster Skerninge, 5762 Vester Skerninge, 6165 6944, kristinekiilerich@gmail.com 
Birger Møller Jensen, Åbyvej 47, Gundestrup, 5762 Vester Skerninge, 6224 3133, birger.jensen@svendborg.dk 
Anja Schou Hedicar, Højgårdsvej 22, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge, 3030 4302, anja.headicar@gmail.com 
Martin Andersen, xxxx, xxxx, mansvendborg@gmail.com 

Thomas Visby, Grønnegade 2, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge, 3112 5136, thomasvisby@vskfri.dk 

mailto:michael@Grube-Andersen.dk
mailto:bbs@spks.dk
mailto:hda@spks.dk
mailto:jensfabricius@vskfri.dk
mailto:piaduus@gmail.com
mailto:arne.beck.ebsen@gmail.com
mailto:kristinekiilerich@gmail.com
mailto:birger.jensen@svendborg.dk
mailto:anja.headicar@gmail.com
mailto:mansvendborg@gmail.com
mailto:thomasvisby@vskfri.dk

	Nyhedsbrev marts 2020
	Hjælp til udgravning
	Pædagogiske dage
	Forum 5762
	Emneuge 16.-20. marts

